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 ملخص الرسالة

مٌة لنيل درجة العاملية )املاجستري(، يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة هذه رسالٌة علميٌة مقد
 .كلية الشريعة "قسم الفقه"  ، يفاملنورة

وهي عبارٌة عن كتاٍب يف الفقه على املذهب الشافعي بعنوان: "اجلواهر البحرية يف شرح 
املتوىف )الوسيط" للقاضي جنم الدين أيب العباس أمحد بن حممد القمويل املصري الشافعي 

 يف قصا  وع الثاينمن بداية الفصل الثالث يف اإلحداد من كتاب العدد إىل هناية الن، (هـ727
 .دراسًة وحتقيقاً  الطرف من كتاب اجلناايت

 وقد اعتمدت يف حتقيق هذا الكتاب على نسختني:

 سراي، إسطنبول، تركيا.قبو : وهي األصل، نسخة مكتبة متحف طوباألوىل

 : للمقابلة، نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر.الثانية

 :نيةٍ ، وفهارس فقسمنيو  مقدمٍة، الرسالة إىلوقد استدعت طريقة التحقيق تقسيم 

 ، مث القسمني بياهنما كالتايل:صدَّرت الكتاب مبقدمةٍ أوالً 

 طالب.ني، وحتت كٍل منهما م: قسم الدراسة، ويشتمل على مبحثني رئيسي  القسم األول

 املبحث األول: دراسة املؤلف.

 املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب.

دد، تاب الع  جزٌء من ك :التحقيق، ويشتمل على النص احملقق، وفيه: قسم القسم الثاين
 .واالسترباء، وكتاب الرضاع، وكتاب النفقات، واحلضانة، وجزٌء من كتاب اجلناايت

 مث ختمت الكتاب بوضع ثبت املصادر واملراجع، وعمل الفهارس الفنية الالزمة.

 ا.ق بل عمادة الدراسات العليواعتمدت يف كل ذلك دليل الرسائل العلمية املعتمد من 
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Research summary 
This is a scientific thesis submitted to the degree of 

universality (Master), at the Islamic University in Madinah, 
in the Faculty of Sharia "Department of jurisprudence". 

Which is a book in the jurisprudence on the doctrine of 
Shafi'i entitled: "Al-jawahir Al-bahriya Fee Sharh Al-waseet" 
written by: Al-qadi Najmuddin Abi Al-abbas Ahmed Bin 
Mohammed Al-qamuli Al-misri Al-shafi'i (died 727), from the 
beginning of the third chapter "Al-ihdad" from the book of 
"Al-idad" to the end of the second type "Qisas Al-taraf" from 
the book of "Al-jinayat" (detailed study and research). 

I relied in my research in this book on two different copies 
of this book: 

First: is the original, the copy of the Library of 
Topkabusrai Museum, Istanbul, Turkey. 

Second: as a compare copy, copy of the Azhar Library, 
Cairo, Egypt. 

The method of research required dividing the thesis into 
an introduction, two sections, and technical indexes: 

First, I began the thesis with an introduction, and then the 
two sections are as follows: 

Section I: study section, and it includes two main topics, 
and under each topic are subtopics. 

The first topic: Author's study. 
The second topic: Summary about the book. 
Section II: Research section, and it includes the 

research text, and that includes: a part of the book of Al-
idad, Al-istibra'a, book of Al-ridha'a, book of Al-nafaqat, Al-
hadhanah, and part of the book of Al-jinayat. 

Then at the end I included the proven sources, 
references, and the necessary technical indexes. 

Following in all of that the "guide of scientific thesis" book 
which is provided and approved by the Deanship of 
Graduate Studies. 
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ومن  إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا،
سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ (1)َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 يي ىي ُّٱ (2)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من
 جح  مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .(3)ٱَّ جس مخ جخ مح

 أما بعد:
فإن العلم الشرعي واالنشغال به تعلماً وتعليماً من أعظم القرب وأجل الطاعات، وهو من 
أشرف العلوم، وأعالها مرتبة، وقد جاءت نصو  الكتاب والسنة آمرًة بطلبه وحاثًة عليه، 

 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱ :تعاىلمن انشغل به، فمن ذلك قوله ومبينًة فضل 

 هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱ وقوله تعاىل:، (4)َّ هئمب

، (6)ين((رد هللا به خريًا يفقهه يف الدمن ي)) :السنة قوله صلى هللا عليه وسلمومن ، (5)ٱٱَّ جم
ه طريقًا إىل ّهل هللا له بمن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا س)) وقوله صلى هللا عليه وسلم:

 .، والنصو  يف هذا الشأن معلومٌة مشهورةٌ (7)اجلنة((

خللق، وعلم ق اوبتعلم العلم الشرعي والعمل به حيصل فالح اإلنسان، وهو الغاية من خل  
النيب  ، ويدل على عظم فضله دعاء، وأعظمها فائدةً ، وأسناها منقبةً الفقه أرقى العلوم منزلةً 

                                                           

 .102 :اآلية ، رقمآل عمرانسورة  (1)
 .1 :اآلية ، رقمالنساءسورة  (2)
 .71،70 :اآلية ، رقماألحزابسورة  (3)
 .11 :اآلية ، رقماجملادلةسورة  (4)
 .٩ :اآلية ، رقمالزمرسورة  (5)
 ، ابب من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين.71برقم:  1/3٩صحيح البخاري  (6)
 هذا حديثٌ  :، ابب فضل طلب العلم، قال الرتمذي2646برقم:  4/386،385رواه الرتمذي  (7)

 .حسنٌ 
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، وقد اشتغل (1)))اللهم فقهه يف الدين(( :عنهماصلى هللا عليه وسلم البن عباس رضي هللا 
هبذا العلم العلماء قدميًا وحديثًا منذ عهد النيب صلى هللا عليه وسلم من الصحابة، والتابعني 
ومن بعدهم، وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماً، وتعليماً، وإفتاًء، وقضاًء إىل أن جاء من 

 ،م، واملنثوراملنت، والشرح، واملختصر، واملطول، واملنظو  ا العلم وألفوا فيه، فمنهذفدونوا ه ،بعدهم
د توارثها اهتموا هبا تصنيفًا وأتليفاً، وق وظهر هلا أتباعٌ  ،وتكونت املذاهب األربعة، وقويت

ا حل ابألمة وذلك مب- ، لكن الكثري من تراث الفقه اإلسالمي مفقودٌ املسلمون جيالً بعد جيلٍ 
لتزود هبا  ، ونشرٍ ، وإخراجٍ إىل حتقيقٍ  حباجةٍ  أو خمطوطٌ  -ريهاوغ كحروبٍ   اإلسالمية من حمنٍ 

 وطالب العلم. ،واحملققون ،املكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون
قه على مذهب يف علم الف نفيسٍ  مٍ قيّ   ومن آالء هللا عز وجل أن يسر يل العثور على خمطوطٍ 

محد ألنجم الدين أيب العباس  كتاب اجلواهر البحرية )جواهر البحر( :اإلمام الشافعي وهو
لكتاب البحر احمليط شرح الوسيط للمؤلف نفسه،  هـ، وهو اختصارٌ 727القمويل ت بن حممد

 .الذي أكثره مفقودٌ 
؛ ؛ استشرت أهل العلم والتخصصكبريةٍ   علميةٍ  ا الكتاب وأصله من قيمةٍ ذوملا كان هل 

ة العاملية لنيل درج مشروعٍ فأشاروا علي جبدارته للتحقيق، ليكون موضوع رساليت ضمن 
 إنه ويل ذلك والقادر عليه. ،)املاجستري(، أسأل هللا عز وجل التوفيق والسداد

*** 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

 ، ابب وضع املاء عند اخلالء.143 برقم: 1/53صحيح البخاري  (1)
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 اختيار املخطوط وأمهيته العلمية أسباب
 تتجلى أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته يف النقاط التالية:

ز ملن له صلة رب الذي ينبغي أن ي  كونه من الرتاث العلمي اإلسالمي يف الفقه الشافعي -1
 .وطالب علمٍ  ،وقاضٍ  ،هبذا الفن من مفتٍ 

، للبحر احمليط يف شرح الوسيط لإلمام الغزايل، سهل العبارة ، وجامعٌ أنه اختصار شاملٌ  -2
  أعلم "ال :نويساإل والوسيط يف املذهب الشافعي، قال ،حسن الصياغة، وال ختفى أمهية البحر

 يقصد البحر احمليط. (1)منه" مسائل أكثر املذهب يف كتاابً 
 ، وال يوجد منه إال أجزاءٌ كون أغلب أجزاء األصل الذي هو البحر احمليط مفقودةٌ   -3
 .متفرقةٌ  قليلةٌ 

 ،عناية مصنفه بذكر األدلة املختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء -4
 عن ردةً جم أحكاماً  وجعلته: نصه الكتاب ما مقدمة املصنف رمحه هللا يف واإلفتاء منه، قال

 يف ليهع واالعتماد منه، والنقل مراجعته، تسهيل بذلك وقصدت   السهل، الدليل إال األدلة
 واحلكم. ،الفتيا

 إيراد أقوال فقهاء املذهب الشافعي، والنقل عن بقية املذاهب. -5
 وسعة علمه واطالعه يف املذهب الشافعي. ،جاللة قدر املؤلف -6
 وإحالتهم إليه، منهم: السيوطي يف ،ف بنقلهم عنهاعتماد العلماء على هذا املصنَّ  -7

األشباه والنظائر، واخلطيب الشربيين يف اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، وويل الدين أبو زرعة 
 العراقي يف طرح التثريب يف شرح التقريب، وابن حجر يف اإليعاب، وغريهم الكثري.

*** 
 

 
 
 

 
                                                           

 .2/16٩لإلسنوي  طبقات الشافعية (1)
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 ة املؤلفترمج
 سني.بن حممد بن مكي أيب احلزم ابن ي امسه ونسبه: أمحد

 كنيته: أبو العباس.
 لقبه: القاضي جنم الدين.

 يف مصر(. نسبته: القمويل )قريةٌ 
 .، وتصانيف كثريةٍ واسعةٍ  وهو من فقهاء الشافعية، ذو معرفةٍ  ،ه727 وفاته:

*** 
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 توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف
سخ املخطوط، وإىل املصادر واملراجع ذات الصلة يتبني أن الكتاب: اجلواهر ابلرجوع إىل ن  

 البحرية )جواهر البحر( ملؤلفه أمحد بن حممد القمويل، وبيان ذلك فيما يلي: 
ه تصريح املؤلف يف مقدمة كتابه بنسبته إىل نفسه، حيث قال رمحه هللا ما نصه: "ومسيت -1

 اجلواهر البحرية".
 ومباحثٌ  ،غزيرةٌ  وفيه نقولٌ  ،كثريةٍ   ح الوسيط يف الفقه يف جملداتٍ قال الصفدي: "وشر   -2
 .(1)جواهر البحر" :ومساه د نقوله يف جملداتٍ البحر احمليط، مث جرَّ  :، ومساهمفيدةٌ 
 .(2)صاحب البحر احمليط، وكتاب جواهر البحر"قال السبكي: " -3
كتلخيص الروضة من الرافعي، مساه: جواهر   خلص أحكامه خاصةً  مثسنوي: "قال اإل -4
 .(3)البحر"
من   حنوٍ ح به الوسيط للغزايل يفف يف الفقه البحر احمليط شر  وصنَّ قال العبادي: " -5

رح خبطه ومساه: جواهر البحر احمليط يف ش ، مث اختصره يف مثانية جملداتٍ عشرين جملدةٍ 
 .(4)"الوسيط
مث خلصه  مساه: البحر احمليط، القمويل الوسيط يف جملداتٍ قال حاجي خليفة: "ش ر ح   -6

 .(5)وهو املخطوط بني أيدينا" ،ومساه: جواهر البحر
قال الزركلي: "وعين ابلوسيط يف فقه الشافعية، فشرحه ومساه: البحر احمليط، مث جرد  -7

 .(6)منه يف األزهرية" جملداتٌ  ،نقوله ومساه: جواهر البحر
مث خلص  ،"البحر احمليط يف شرح الوسيط للغزايل يف حنو اربعني جملدةٍ قال عمر كحالة:  -8

                                                           

 .8/61الوايف ابلوفيات  (1)
 .٩/31،30 للسبكي طبقات الشافعية الكربى (2)
 .2/16٩ لإلسنوي لشافعيةطبقات ا (3)
 .3/154،153 البن كثري ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني (4)
 .2/2008كشف الظنون   (5)
 .1/222األعالم  (6)
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 .(1)أحكامه يف كتاب مساه: جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي"
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .1/2٩٩،2٩8معجم املؤلفني  (1)
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 الدراسات السابقة
 الفقه من زمالئي من طلبة برانمج ماجستري قد سبقين إىل التسجيل يف هذا املخطوط عددٌ 

 يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، وهم:
 مصطفى معاذ حممد، من بداية الكتاب إىل هناية ابب املسح على اخلفني. -1
 ، من بداية كتاب احليض إىل هناية الباب الرابع يف كيفية الصالة.زبري سلطان -2

اخلامس يف شرائط الصالة إىل هناية الباب الثالث يف   ، من بداية البابحممد أزهري -3
 كيفية اجلمعة.

، من بداية كتاب صالة اخلوف إىل هناية القسم الثاين يف علي أمحد صاحل لصوع -4
 تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة.

، من بداية القسم الثالث يف أتخري الزكاة إىل هناية كتاب حممد بشري عبدالرحيم -5
 االعتكاف.

 ، من بداية كتاب احلج إىل هناية فصل يف حكم التحلل والفوات.عبد هللا الثرايء -6

، من بداية الباب الثاين يف الدماء من كتاب احلج إىل هناية املانع عبد اإلله السبيعي -7
 الثالث من موانع الرد تلف املعقود عليه من كتاب البيع.

ملبيع ا من موانع الرد ابلعيب خروج ، من بداية املانع الرابعأمحد علي حسن جحاف -8
 من كتاب البيع إىل هناية كتاب السلم والقرض. عن ملك املشرتي إىل غريه

 ، من بداية كتاب الرهن إىل هناية الباب األول يف الصلح.منصور معجب -٩

، من بداية الباب الثاين يف التزاحم من كتاب الصلح إىل هناية  أبو احلسن حممد أكرم -10
 لوكالة.كتاب ا

 ، من بداية كتاب اإلقرار إىل هناية كتاب الغصب.عبداملنان عبداحلليم هاين -11

 ، من بداية كتاب الشفعة إىل هناية كتاب اإلجارة.جاسر أمحد صابر -12

، من بداية كتاب اجلعالة إىل هناية الباب الرابع يف موانع املرياث من كتاب محزة قاسم -13
 الفرائض.

 ، من بداية الباب اخلامس يف الرد على ذوي الفروض وتوريثسعيد القرينعبدالرمحن  -14
 ذوي األرحام من كتاب الفرائض إىل هناية كتاب الوصااي.
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عطا هللا احلجوري، من بداية كتاب الوديعة إىل هناية الفصل الرابع يف تويل طرف  -15
 العقد من كتاب النكاح.

س يف توكيل الويل وإذنه من كتاب النكاح ، من بداية الفصل اخلاممحزة بو جالب -16
 إىل هناية الباب الثاين يف أحكام الصداق الفاسد.

، من بداية الباب الثالث يف نكاح التفويض إىل هناية الباب أنس عيسى خضور -17
 األول يف بيان اجلائز واحملرم من كتاب الطالق.

فصل الطالق إىل هناية ال ، من بداية الباب الثاين يف بيان أركانايكي قاسيموف -18
 السادس يف مسائل متفرقة يف تعليق الطالق.

، من بداية كتاب الرجعة إىل هناية الفصل الثاين يف املفقود زوجها من  حممد عرفان -1٩
 كتاب العدد.

لث يف بداية الفصل الثامن   دراسة وحتقيق اجلزء الذي بعده الذي هومث شرعت أان يف
 إىل هناية النوع الثاين يف قصا  الطرف من كتاب اجلناايت.اإلحداد من كتاب العدد 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 14 - 
 

 خطة البحث
 ، وقسمني، وفهارس علمية.تشتمل اخلطة على مقدمةٍ 

 :تشتمل على واملقدمة
 .االفتتاحية -
 .أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية -

 .ترمجة املؤلف -
 .توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف -
 .الدراسات السابقة -
 .خطة البحث -
 .منهج التحقيق -

 :وفيه مبحثانالقسم االول: قسم الدراسة، 
 : دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب:املبحث األول

 املطلب األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته. -
 املطلب الثاين: مولده. -
 املطلب الثالث: نشأته العلمية. -
 شيوخه، وتالميذه.املطلب الرابع:  -
 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. -
 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي. -
 املطلب السابع: مؤلفاته. -
 املطلب الثامن: وفاته. -

 )اجلواهر البحرية(، وفيه ستة مطالب: : التعريف ابلكتاباملبحث الثاين
 الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف.املطلب األول: حتقيق اسم  -
 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية. -
 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق. -
 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق. -
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 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق. -
 ومناذج منها.املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية  -

 :قالنص احملقالقسم الثاين: 
من هذا الكتاب، وهو من بداية الفصل الثالث يف اإلحداد   سأقوم إبذن هللا بتحقيق جزءٍ 

من كتاب العدد إىل هناية النوع الثاين يف قصا  الطرف من كتاب اجلناايت، وسيكون يف 
 نسختني:

الذي يقع يف و األوىل وهي األصل: نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي إبسطنبول، تركيا، 
 ب( من اجمللد التاسع.164ب( إىل اللوحة )60من اللوحة ) ( لوحة ابتداءً 104)

 ، ابتداءً ( لوحةٍ 70الثانية للمقابلة: نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر، والذي يقع يف )
 أ( من اجمللد اخلامس.48لد الرابع إىل اللوحة )ب( من اجمل241من اللوحة )

 :الفهارس العلمية
 شتمل على الفهارس الفنية اآلتية:وت

 فهرس اآلايت القرآنية. -1
 فهرس األحاديث النبوية واآلاثر. -2
 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق. -3
 فهرس األلفاظ الغريبة املفسَّرة. -4
 والبلدان.فهرس األماكن  -5
 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب. -6
 فهرس املصادر واملراجع. -7
 فهرس املوضوعات. -8

*** 
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 منهج التحقيق
 منهج التحقيق الذي سوف أسري عليه يف خدمة النص إبذن هللا تعاىل كما يلي: 

مات الرتقيم، مع االلتزام بعال ،نسخ النص املراد حتقيقه حسب القواعد اإلمالئية احلديثة -1
 .وضبط ما حيتاج إىل ضبطٍ 

اختيار النسخة األصل وهي نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسراي إبسطنبول، تركيا،  -2
 )ز(.:ا بـورمزت هل ،)ط(، مع مقابلتها بنسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر:ورمزت هلا بـ

يما عدا ألزهرية، وإثبات الفروق بينهما فاملقابلة بني النسخة األصل ونسخة املكتبة ا -3
اآلايت القرآنية، وصيغ التمجيد، والثناء على هللا، وصيغ الصالة والسالم على النيب صلى هللا 

 عليه وسلم، وصيغ الرتضي والرتحم، مشرياً إىل الفروق يف احلاشية على النحو اآليت:
 ة األخرى، وأثبته يفإذا جزمت خبطأ ما يف األصل أقوم ابلتصحيح من النسخ -أ

 يف احلاشية. ]  [، مع اإلشارة إىل خطأ ما يف األصل :املنت، وأضعه بني معقوفتني هكذا
، أكملته من النسخة األخرى، ، أو بياضٌ ، أو طمسٌ إذا كان يف األصل سقطٌ  -ب

[، وأشري إىل   ] :فإن مل أجده فمن مظانه من كتب الشافعية، وأضعه بني معقوفتني هكذا
 )...(. :هكذا بني قوسني  احلاشية، فإن مل أهتد إليه جعلت مكانه نقطاً متتاليةً ذلك يف

من  /ب(، للداللة على هناية كل وجهٍ 11/أ( أو )11)/  هكذا: مائلٍ  وضع خطٍ  -4
 لوحات األصل، مع اإلشارة إىل رقم اللوحة يف اهلامش. 

 اين.مع كتابتها ابلرسم العثم ،عزو اآلايت القرآنية ببيان اسم السورة، ورقم اآلية -5
 أحدمها أو يف ،عزو األحاديث النبوية إىل مصادرها، فإن كان احلديث يف الصحيحني -6

 اكتفيت بذلك، وإال فأخرجه من مظانه من كتب األحاديث األخرى، وأبني درجته معتمداً 
 .على الكتب اليت تعىن بذلك ابختصارٍ 

 عزو اآلاثر إىل مظاهنا األصيلة. -7
ادرها، الفقهاء من مصتوثيق املسائل الفقهية، والنقول اليت يذكرها املؤلف عن  -8

 مع بيان القول املعتمد يف املذهب. واإلمجاعات،
 شرح مشكل األلفاظ، واملصطلحات العلمية. -٩

 ق.رد ذكرهم يف النص احملقالرتمجة إبجياز لألعالم الوا -10



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 17 - 
 

وتسمياهتا  ،رها املؤلف، مع بيان أماكن وجودهاوالبلدان اليت ذك ،التعريف ابألماكن -11
 يف زماننا احلاضر.

 واملقادير، مع ما يساويها يف زماننا احلاضر. ،واملكاييل ،التعريف ابملوازين -12
 يف خطة البحث. وضع الفهارس الفنية الالزمة كما هو موضحٌ  -13

*** 
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 شكر وتقدير
أوالً وآخراً على ما أسبغ علي من النعم، وأمته علي من املنن، وأجزل : أمحد هللا تعاىل أوالً 

يل من عطاايه اليت ال يعدها وال حيصيها إال هو، إن اإلنسان لظلوٌم كفار، وأشكره أن يسر يل 
 ملا وجدت إىل ذلك سبيالً.ذلك ، ولوال إمتام هذا العمل املتواضع

وأن يرزقين  ،ي نتفع بهالكرمي، مباركًا  خالصًا لوجهه جيعل هذا العملفأسأله تعاىل أن 
 .وسنة نبيه للعمل بكتابه جينبين الرايء والسمعة، وأن يوفقيناإلخال  يف القول والعمل، و 

جيزيهما عين  فأسأله سبحانه أنين، العزيز   ألمي وأيب: أتقدم بوافر الشكر والتقدير اثنياً 
اٍق جبارٍة يف سبيل طليب العلم، وما كابداه من مش وتضحياتٍ  خري اجلزاء مبا بذاله من جهودٍ 

 وصعاب.
عليها من أساتذة  والقائمنيلجامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية، ل: أتوجه ابلشكر الوايف اثلثاً 

ل، وأشكر  من منهلها الزال وابألخص كلية الشريعة اليت هنلت  ومدرسني، وموظفني وإداريني، 
ين  أنسى أصدقائي وزمالئي الذ والكذلك القائمني على قسم الفقه على ما قدموه وبذلوه، 

 .كانوا عوانً يل عند الكرب، ويداً مساندًة عند احلاجة
سم الفقه الذين خ قال سيما مشايمين ولو شيئاً يسرياً، من درسين، أو علَّ : أشكر مجيع رابعاً 

وخترج على اإلفتاء، و  سبيل تعلمم العلم وتعليمه، وأفنوا حياهتم يف التدريس شابت حلاهم يف
الذين انتشروا يف أصقاع األرض مشارقها ومغارهبا، فكانوا   يديهم اآلالف املؤلفة من الطلبة

 هم شيخيمن ابلذكر وأخص، نا وعن اإلسالم واملسلمني خرياً فجزاهم هللا عكالغيث العميم، 
 ، وكذلكنصحر يوماً يف بذل الأمحد بن عبد هللا العمري الذي مل يقصّ   أ.د/ لةومشريف يف الرسا

 ، فجزاهم هللا خرياً، وأسأله سبحانهانيف العمري الذي أرشدان إىل هذا املخطوط القيم أ.د/
 .أن يثبتنا وإايهم على سبيل اهلدى القومي

ك له، له سبحانه ال شري املطلق من طبيعة البشر النقص واخلطأ، والكمال :أقول ختاماً 
ون، لشيطان، وخري اخلطائني التوابفمين ومن ا فمن هللا، وما كان من خطأٍ  ما كان من صوابٍ ف
 ، إنه مسيٌع قريٌب.أسأله تعاىل أن يتقبل مينو 

 قه حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.وصلى هللا على خري خل
*** 
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 قسم الدراسةالقسم األول: 
 

 وفيه مبحثان:

 :ف، وفيه مثانية مطالبدراسة املؤلاملبحث األول: 
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 :يتهونسبته، وكنامسه، ونسبه، : املطلب األول
 .(1)سنيمكي بن يأيب احلزم  أمحد بن حممد بن: هو: امسه
 .القرشي املخزومي: نسبه
 املصري الشافعي. (2): القمويلنسبته
 : أبو العباس.كنيته
 .الشيخ، العالمة، القاضي، جنم الدين: لقبه

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، طبقات الشافعية 8/61، الوايف ابلوفيات 1/363، أعيان العصر 125انظر: الطالع السعيد    (1)
، ذيل طبقات الفقهاء 14/151، البداية والنهاية 2/16٩، طبقات اإلسنوي ٩/30الكربى للسبكي 

، طبقات 3/103، السلوك ملعرفة دول امللوك 407، العقد املذهب   3/153الشافعيني البن كثري 
، بغية الوعاة 2/164، املنهل الصايف 1/35٩، الدرر الكامنة 2/254افعية البن قاضي شهبة الش
، درة 1/88، طبقات املفسرين للداودي 1/424، حسن احملاضرة 343، اتريخ اخللفاء   1/383

، كشف الظنون 1/236، سلم الوصول 268، طبقات املفسرين لألدهنوي   1/٩٩احلجال 
، معجم 1/513، البدر الطالع 4/27،26، ديوان اإلسالم 8/135، شذرات الذهب 1/613

، 2/161،160، معجم املؤلفني 1/105، هدية العارفني 1/222، األعالم 2/1526املطبوعات 
 .1/346، املوسوعة امليسرة 1/68معجم املفسرين 

 .2/255القمويل: نسبًة إىل قموال قريٌة يف مصر، انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  (2)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 21 - 
 

 :املطلب الثاني: مولده
 .(1)هـ645وقيل: هـ، 653مصر سنة ولد القمويل رمحه هللا بقموال بصعيد 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

، معجم املؤلفني 1/222، األعالم 1/8٩، طبقات املفسرين للداودي 1/383انظر: بغية الوعاة  (1)
2/160. 
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 :املطلب الثالث: نشأته العلمية
 ،وقرأ األصول ،ابلقاهرة، فقرأ الفقه أواًل بقو ، مث مبصر وترعرع قمويل رمحه هللانشأ ال
 ، وهي من معاملة قو  ،وتوىل قضاء قموالبدر الدين بن مجاعة،  القاضي ومسع منوالنحو، 

يف  قو  ملعمث ويل الوجه القبلي من شرف الدين إبراهيم بن عتيق،  :عن قاضي قو  نيابةً 
عبد هللا  :يهالوجوكان قد قس م العمل بينه وبني  ،عبد الرمحن بن بنت األعز :والية القاضي

والغريبة اليت  ،بيسوالشرقية اليت قاعدهتا بل ،واملنيا ،وويل أسيوط ،مث ويل إمخيم مرتني ،يئالسمراب
س الفائزية ريوقد ويل تد ،ويل حسبة مصرو  ،ومصر ،مث انب يف احلكم ابلقاهرة ،قاعدهتا احمللة

ومل يزل  ،ىل أن تويفإ واحلسينية ،واجليزة نيابة القضاء مبصر،واستمر يف ، ةوالفخرية ابلقاهر  ،هبا
ي من وحم   ،إىل أن غرب جنمه ،معظمٌ  وهو مبجلٌ  ويكتب ،فويصن ،سويدرّ   ،وحيكم ،فيتي

 .(1)مسهاحلياة ر 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، 8/61، الوايف ابلوفيات 1/364،363، أعيان العصر 126،125انظر: الطالع السعيد    (1)
 .1/383، بغية الوعاة 1/360، الدرر الكامنة ٩/30طبقات الشافعية الكربى للسبكي 
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 :شيوخه وتالميذه: املطلب الرابع
 :شيوخه: أوالً 

ن العلوم وغري ذلك متتلمذ القمويل رمحه هللا على عدٍد من الشيوخ، وأخذ عنهم الفقه، 
 والفنون، ومن أشهرهم:

أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس األنصاري البخاري  -1
الشيخ العامل العالمة شيخ اإلسالم وحامل لواء الشافعية يف عصره جنم الدين أبو العباس ابن 

 ة عشرٍ ويف مبصر يف رجب سنت، و وأربعني وستمائة لد مبصر سنة مخسٍ و  ،الرفعة املصري
 .(1)ةودفن ابلقراف ،وسبعمائة

 ،ىل تزمنتإ الشيخ اإلمام ظهري الدين التزمنيت نسبةً  جعفر بن حيىي بن جعفر املخزومي -2
 مثانني وستمائةسنة اثنتني و ، تويف كان شيخ الشافعية مبصر يف زمانه،  وهي من بالد الصعيد

(2). 
اسم ابن أبو الق تقي الدينالقاضي  خلف بن بدرن بن عبد الوهاب بن عبد الرمح -3

، ، إماماً يهاً كان فق،  اببن بنت األعز :املعروف ي املصري الشافعياتج الدين العالم القاضي
، ، مفوهاً فصيحاً  ،، حمسناً ، شاعراً ، رئيساً ، نبيالً ابألحكام، جيد العربية، ذكياً  ، بصرياً مناظراً 

 ، مولده يف الثاين عشر من رمضان سنةة، عزيز النفسوافر العقل، كامل السؤدد، عايل اهلم
 .(3)تسٍع وثالثني وستمائة، تويف يف السادس عشر من مجادى األوىل عام مخٍس وتسعني وستمائة

الشيخ  بن حازم بن صخرهللا بن مجاعة بن علي بن مجاعة  حممد بن إبراهيم بن سعد -4
 قاٍض، من العلماء ابحلديث وسائر علوم، بدر الدين أبو عبد هللا الكناين احلموي القاضي
ر يف ليلة االثنني مات مبص ،وثالثني وستمائة حبماة مولده يف شهر ربيع اآلخر سنة تسعٍ الدين، 

                                                           

، الدرر الكامنة 213-2/211، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 174انظر: العقد املذهب    (1)
 .43-8/41، شذرات الذهب 1/336-33٩

، ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري 8/13٩انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي  (2)
 .2/172،171، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 3/153

، شذرات الذهب 3/153، ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري 15/816ر: اتريخ اإلسالم انظ (3)
7/752. 
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 .(1)ودفن ابلقرافة ،وثالثني وسبعمائة احلادي والعشرين من مجادى األوىل سنة ثالثٍ 
وصي املنفلوطي مث القحممد بن علي بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة القشريي  -5

فرد مبعرفة العلوم يف ت، بن دقيق العيداملعروف ابأبو الفتح تقي الدين املصري الشافعي املالكي 
وأفىت يف  ،مث اشتغل مبذهب الشافعي ،وأتقنه اشتغل مبذهب مالكٍ ، والرسوخ فيها ،زمانه

ساحل بولد ، ونالفن وسائر ،والعربية ،وعلم األصول ،طوىل يف علم احلديث وله يدٌ  ،املذهبني
 ، وسبعمائةتويف رمحه هللا سنة اثنتني ،وعشرين وستمائة سنة مخسٍ  مدينة ينبع من أرض احلجاز

 .(2)ودفن ابلقرافة
 اثنياً: تالميذه:

 أن كتب يف مصر إال مدارس عدة مع شهرة القمويل يف زمانه، وذايع صيته، وتدريسه يف
 الرتاجم مل تذكر له إال النزر اليسري من التالميذ والطالب، فمنهم:

جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي اإلمام العالمة األديب البارع ذو الفنون كمال  -1
 ،بعني وستمائةوس مخسٍ  :وقيل ،ومثانني ولد يف شعبان سنة مخسٍ  ،الدين أبو الفضل األدفوي

بيل الطاعون ق   :سنويإلوقال ا ،يف السنة اآلتية :وقيل ،وأربعني وسبعمائة مثانٍ  تويف يف صفر سنة
القوصية  األعمال يف أواخر بلدةٌ  :وأدفو ،فن مبقابر الصوفيةود   ،وأربعني الواقع يف سنة تسعٍ 

 .(3)ابجلانب الغريب من نيل مصر قريةٌ  :وقال غريهسنوي، قاله اإل ،من أسوان قريبةٌ 
عبد الرحيم بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم اإلمام العالمة منقح  -2

موي الدين أبو حممد القرشي األاأللفاظ حمقق املعاين ذو التصانيف املشهورة املفيدة مجال 
 ،والفقه ،لذو الفنون األصو  ،ومدرسهم ،ومصنفهم ،ومفتيهم ،شيخ الشافعية ،سنوي املصرياإل

 مجادى األخرة سنة يف تويف فجأةً  ،وسبعمائة سنة أربعٍ  ولد إبسنا يف رجب، والعربية وغري ذلك
                                                           

-٩/13٩، طبقات الشافعية الكربى للسبكي 1/363، أعيان العصر 125انظر: الطالع السعيد    (1)
 .5/2٩8،2٩7، األعالم 3/154،153، ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري 146

، ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري 24٩-٩/207طبقات الشافعية الكربى للسبكي  انظر: (2)
 .232-2/22٩، البدر الطالع 5٩،58، الرد الوافر   2/31٩،318، الديباج املذهب 3/153

، طبقات 2/43، الوفيات البن رافع 155-2/152، أعيان العصر 125انظر: الطالع السعيد    (3)
، نيل 1/556، حسن احملاضرة 10/237، النجوم الزاهرة 3/21،20اضي شهبة الشافعية البن ق

 .2/123،122، األعالم 8/264،263، شذرات الذهب 1/165األمل 
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 .(1)ودفن برتبته بقرب مقابر الصوفية ،اثنتني وسبعني وسبعمائة
ن بعبد الصمد  :ويقال ،حممد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أمحد -3

 :املعروف ماينالعثأيب بكر بن عطية الشيخ اإلمام العالمة ذو الفنون صدر الدين أبو عبد هللا 
وأفىت وله  ،برعو  ،وستني وستمائة بدمياط يف شوال سنة مخسٍ  ولد ،اببن املرحل واببن الوكيل

ست جة سنة تويف يف ذي احل ،وشاع ذكره ،اشتهر امسهف ،وانظر ،واشتغل ،اثنتان وعشرون سنةً 
 .(3)(2)فن ابلقرافة برتبة القاضي فخر الدين انظر اجليشود   ،عشرة وسبعمائة ابلقاهرة

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، هبجة 150-3/147، الدرر الكامنة 101-3/٩8انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  (1)
، درة احلجال 2/٩3،٩2 ، بغية الوعاة245-7/242، املنهل الصايف 212-200الناظرين   

 .3/344، األعالم 3/115،114
هو: القاضي فخر الدين حممد بن عبد هللا بن أمحد املعروف بناظر اجليش، انظر: أعيان العصر  (2)

2/2٩5. 
، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 33-5/5، أعيان العصر 126انظر: الطالع السعيد    (3)

، البدر الطالع 76-8/74، شذرات الذهب 382-5/373، الدرر الكامنة 2/234،233
 .2/143، هدية العارفني 2/234-236
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 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:
كان القمويل رمحه هللا ذا شأٍن كبرٍي، ومكانٍة ساميٍة، فكان ي عد من أبرز فقهاء الشافعية يف 

نق ل و زمانه يف مصر، ويدل على علو شأنه، ومكانته العلمية املرتفعة تصانيفه الكثرية النافعة، 
فة، لمن بعده عنه، وتوليه مناصب القضاء، واحلسبة يف أماكن شىت، وتدريسه ابملدراس املخت

 وثناء العلماء عليه ومدحهم إايه، ومن ذلك ما يلي:
قه والقاضي السروجي احلنفي: ليس مبصر أف ،قال عنه الشيخ صدر الدين بن الوكيل -1

 .(1)من القمويل
قال الشيخ كمال الدين جعفر األدفوي: كان من الفقهاء األفاضل، والعلماء املتعبدين،  -2

والقضاة املتقني، وافر العقل، حسن التصرف، حمفوظاً، قال يل يوماً: يل قريٌب من أربعني سنًة 
حسن  أو ظهر فيه خلٌل، وكانأحكم، ما وقع يل حكٌم خطأٌ، وال أثبتم مكتواًب ت كلم فيه، 

كبري املروءة والفتوة، حفوظًا لود أصحابه ومعارفه، حمسنًا إىل أهله، وأقاربه، وأهل   ،القاألخ
 بته سنني، وكنت أبيت عنده، فكان منزله كأنه منزيل، وكان له قياٌم ابلليل، ولسانهبالده، صح  

 .(2)ابلليل والنهار كثري الذكر
والقضاة النبالء، وافر العقل، جيد النقل، حسن  ،من الفقهاء الفضالءقال الصفدي:  -3

 .(3)عن الباطل وتفردٌ  ، واجنماعٌ وتعبدٌ  شر والتعرف، له دينٌ التصرف، دائم الب  
حيكى أن  ،والصلحاء املتورعني ،كان من الفقهاء املشهوريناتج الدين السبكي:   قال -4

 .(4)و، والتفسرييف الفقه عارفاً ابلنح ، وكان مع جاللتهال إله إال هللا :لسانه كان ال يفرت عن قول
سنوي: تسربل بسرابل الورع والتقى، وتعلق أبسباب الرقى فارتقى، وخاض مع قال اإل -5

األولياء فركب يف فلكهم، ولزمهم حىت انتظم يف سلكهم، كان إماماً فيب الفقه، عارفاً ابألصول، 
 .(5)ثري املروءة، متودداً، كرمياً، كمتواضعاً  والعربية، صاحلاً، سليم الصدر، كثري الذكر، والتالوة،

                                                           

 .127،126انظر: الطالع السعيد    (1)
 .127-125انظر: الطالع السعيد    (2)
 .1/363انظر: أعيان العصر  (3)
 .٩/31،30انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي  (4)
 .2/16٩انظر: طبقات الشافعية لإلسنوي  (5)
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اً، قال احلافظ ابن كثري:   -6 كان من أكابر العلماء، وأعيان األئمة الفضالء، ديّ ناً، خريّ 
 .(1)متواضعاً، حمباً ألصحابه

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3/154،153انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري  (1)
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 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي:
 أواًل: عقيدته:

 عن عقيدته لشيءٍ  -وهي كثريةٌ -اليت اطلعت عليها  ومصادرها الرتاجممل تتعرض كتب 
 أبمرين: ، وبيان ذلكعقيدة األشاعرةمييل إىل هناك قرائن تدل على أنه كان رمحه هللا، لكن 
كره بعض مسائل العقيدة يف الكتاب، والتصريح فيها بعقيدة األشاعرة، منها ذ  : أحدمها

عن املنكر، حيث قال ما نصه: "فإن السين ينكر على املعتزيل مسألة األمر ابملعروف والنهي 
يف نفي رؤية هللا تعاىل، ونسبة الشر إليه"، وقوله: "إن كالمه خملوٌق، وعلى احلشوي يف إثبات 
اجلسمية، والصورة، واالستواء، وعلى الفلسفي يف إنكاره بعث األجساد، ألن املصيب فيها 

 األشاعرة. القوية على أنه كان مييل إىل عقيدة الدالئل، وهذا من (1)واحٌد قطعاً"
ابلنظر يف ذلك العصر، وما كان سائدًا فيه من املعتقدات، والطرق اليت كانت اثنيهما: 

  العقيدة األشعرية، والطريقة الصوفية، وما كان ملشاخيهجندها مدعومًة من ق بل احلكام والوالة، 
ة، ن مناظراٍت مع احلنابلة، ال سيما شيخ اإلسالم ابن تيميكبدر الدين بن مجاعة، وابن الرفعة م

وعلى رأسهم  ،يف الدفاع عن عقيدة األشاعرة اليت كانوا يعتقدوهنا، وكذلك فإن جل تالميذه
وكمال الدين األدفوي، ومن عاش يف ذلك العصر كتاج الدين السبكي صدر الدين ابن املرحل، 

لقرائن اليت ، وكتب الرتاجم مليئٌة ابمعتق دهمدافعني عن وغريه كانوا من األشاعرة الصوفيني امل
يف مقابر  فن قل عن أكثرهم أنه د فنتدل على أن شيوخه وتالميذه كانوا من األشاعرة الصوفية، 

هؤالء هم ف وما ذكرت ه غيٌض من فيٍض، ،أشعرايً  نه كانأب التصريح الصوفية، وعن بعضهم
، وتالميذه، ومعاصروه، وأهنم أثنوا عليه أشد الثناء يف كتبهم، وال ننسى ما تواله القمويل شيوخه

رمحه هللا من مناصب قضاٍء، وحسبٍة، وتدريٍس كثريٍة، فهذه القرائن القوية كلها تدل على أنه  
يف  هماملستبع د أنه كان خيالف ومنكان قد أتثر هبم، أو دعنا نقول: كان على ما كانوا عليه، 

عاىل ، وهم يثنون عليه، ويولونه مناصب القضاء، والفتيا، والتدريس، وهللا تعقيدهتم وطريقتهم
 .(2)أعلم

                                                           

 .10أ/180انظر: اجلواهر البحرية ل  (1)
، طبقات الشافعية البن قاضي ٩/30، طبقات الشافعية الكربى للسبكي 5/6،5انظر: أعيان العصر  (2)

 .343، رفع اإلصر   1/337، الدرر الكامنة 3/21شهبة 
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 اثنياً: مذهبه الفقهي:
 أموٍر: ربعةأباملصنف رمحه هللا شافعي املذهب، ويتضح ذلك أما عن مذهبه الفقهي، ف

 .(1)املذهبل من ترجم له من أصحاب كتب الرتاجم ذكر أنه شافعي ج  األول: 
اهتمامه ابلتصنيف يف الفقه الشافعي، وقضاؤه، وإفتاؤه، وتدريسه على املذهب : الثاين
 .(2)الشافعي

 .(3): مجيع شيوخه، وتالميذه من أصحاب الفقه الشافعيالثالث
اء املذهب يقصد بذلك علم، "قال أصحابنا": يف أكثر من موضعٍ  قوله يف الكتاب: الرابع
 على أنه كان شافعياً. ال يدل إالالشافعي، 

من أصحابنا أنه ال جيوز التعجيل مطلقاً، وهو شاٌذ  (4)"وعن ابن حربويهفمن ذلك قوله: 
 ".(5)خمالٌف لنص الشافعي

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/164يف انظر: املنهل الصا (1)
 .2/254انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  (2)
 .127-125انظر: الطالع السعيد    (3)
هو: علي بن احلسني بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي أبو عبيد بن حربويه، انظر: طبقات  (4)

 .455-3/446الشافعية الكربى للسبكي 
 .2أ/155انظر: اجلواهر البحرية  (5)
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 املطلب السابع: مؤلفاته:
 صنف القمويل رمحه هللا عدة كتب يف فتوٍن خمتلفٍة، أبرزها يف الفقه، وهي كالتايل:

شرٌح مطوٌل،  مفيدٌة، وهو يف شرح الوسيط، فيه نقوٌل غزيرٌة، ومباحثٌ  البحر احمليط -1
 املكتبة يف أقرب تناواًل من املطلب، وأكثر فروعاً، وإن كان كثري االستمداد منه، وهو خمطوطٌ 

 .(1)األزهرية
اجلواهر البحرية، أو جواهر البحر احمليط، وهو تلخيٌص للبحر احمليط، خلص أحكامه   -2

، والكتاب قيد التحقيق ضمن (وهو موضوع حبثنا هذا) (2)الروضة من الرافعيكتلخيص 
 .مشروٍع يشاركين فيه عدٌد من زمالئي األفاضل يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

 .(3)حتفة الطالب يف شرح كافية ابن احلاجب، حمقٌق يف رسالٍة علميٍة جبامعة القاهرة -3
شرح وسيط الغزايل، وهي من ابب صالة اجلماعة إىل البيوع، تكملة املطلب العايل  -4
 وفاة مصنفه ابن الرفعة شيخ القمويل رمحهما هللا، وهو مطبوٌع حمقٌق ضمن رسائل علميةٍ  :وسببه

 .(4)ابجلامعة اإلسالمية
تاب نفس تفسري الرازي املطبوع، فالك تكملة تفسري اإلمام فخر الدين الرازي، وهو -5

 .(5)صل والتكملة من غري تفريٍق بينهمايشتمل على األ
 .(6)يف دار الكتب املصرية شرح أمساء هللا احلسىن، وهو خمطوطٌ  -6

*** 
                                                           

، طبقات الشافعية البن ٩/30، طبقات الشافعية الكربى للسبكي 1/363عيان العصر انظر: أ (1)
 .2/254قاضي شهبة 

 انظر: املصادر السابقة. (2)
، طبقات الشافعية البن ٩/31، طبقات الشافعية الكربى للسبكي 1/363انظر: أعيان العصر  (3)

 .2/254قاضي شهبة 
 .174انظر: العقد املذهب    (4)
، 407، العقد املذهب   ٩/31، طبقات الشافعية الكربى للسبكي 1/363انظر: أعيان العصر  (5)

 .1/35٩، الدرر الكامنة 2/254طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
، بغية الوعاة 1/35٩، الدرر الكامنة 407، العقد املذهب   126انظر: الطالع السعيد    (6)

1/383. 
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 املطلب الثامن: وفاته:
عن مثانني سنٍة، ودفن  ،مبصره 727رجب سنة  يوم األحد الثامن من تويف رمحه هللا يف

 .(1)ابلقرافة
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، 14/151، البداية والنهاية ٩/31، طبقات الشافعية الكربى للسبكي 1/364انظر: أعيان العصر  (1)
 .1/100، درة احلجال 2/255طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
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 التعريف بالكتاب )اجلواهر البحرية(، وفيه ستة مطالب:املبحث الثاني: 

 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف:
 أواًل: حتقيق اسم الكتاب:

 ورد هلذا الكتاب امسان متقارابن: 
ما ذكره املصنف رمحه هللا يف مقدمة الكتاب، وهو: )اجلواهر البحرية(، حيث قال:  -1

 اجلواهر البحرية"، وهو االسم الذي أثبتمه؛ لوقوع االختيار عليه من ق بل قسم الفقه."ومسيته 
أصحاب الرتاجم، والفقهاء الذين نقلوا عن هذا الكتاب، وهو: )جواهر  مجيع ما ذكره -2

 البحر(.
 اثنياً: توثيق نسبته إىل املؤلف:

راجع وغريها من املصادر واملابلرجوع إىل كالم املصنف يف الكتاب، وإىل كتب الرتاجم 
ن حممد ملؤلفه أمحد ب -اجلواهر البحرية- ذات الصلة، وكتب الفقه يتبني أن هذا الكتاب

 القمويل، ويتبني ذلك مما يلي:
تصريح املصنف رمحه هللا بنسبة الكتاب إليه، حيث قال يف مقدمة الكتاب: "ومسيته  -1

 .(1)اجلواهر البحرية"
 ومباحثٌ  ،غزيرةٌ  لٌ وفيه نقو  ،كثريةٍ   ح الوسيط يف الفقه يف جملداتٍ قال الصفدي: "وشر   - 2
 .(2)جواهر البحر" :ومساه د نقوله يف جملداتٍ البحر احمليط، مث جرَّ  :، ومساهمفيدةٌ 
 .(3)صاحب البحر احمليط، وكتاب جواهر البحر"قال اتج الدين السبكي: " - 3
كتلخيص الروضة من الرافعي، مساه: جواهر   خلص أحكامه خاصةً  مثسنوي: "قال اإل - 4
 .(4)البحر"
من   حنوٍ ح به الوسيط للغزايل يفف يف الفقه البحر احمليط شر  وصنَّ قال العبادي: " - 5

رح خبطه ومساه: جواهر البحر احمليط يف ش ، مث اختصره يف مثانية جملداتٍ عشرين جملدةٍ 
                                                           

 .1أ/2اجلواهر البحرية ل  (1)
 .8/61الوايف ابلوفيات  (2)
 .٩/31،30 للسبكي طبقات الشافعية الكربى (3)
 .2/16٩ لإلسنوي طبقات الشافعية (4)
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 .(1)"الوسيط
جامٌع  ،البحر احمليط يف شرح الوسيط، وهو كتاٌب جليلٌ  :قال ابن امللقن: "صاحب - 6

 .(2)"مث خلصه يف: اجلواهر، وهي جليلٌة أيضاً ألشتات املذهب، 
 .(3)قال مشس الدين السخاوي: "وكذا فعل يف جواهر القمويل" - 7
 .(4)قال السيوطي: "والنجم القمويل صاحب اجلواهر، والبحر" - 8
 .(5)األنصاري: "ونقله القمويل يف حبره، وجزم به يف جواهره"قال شيخ اإلسالم زكراي  - ٩

أو له  ،فإن قلنا: ال خيار له فقد قال القمويل يف جواهره:قال ابن حجر اهليتمي: " - 10
 .(6)"ال :أصحهما ،ففي مضاربته ابلثمن وجهان ،اخليار فلم يفسخ

 .(7)قال اخلطيب الشربيين: "كما يف جواهر القمويل" - 11
 .(8)قال ابن شهاب الرملي: "وجرى عليه القمويل يف جواهره" - 12
ط، مث مساه: البحر احملي قال حاجي خليفة: "ش ر ح  القمويل الوسيط يف جملداتٍ  - 13

 .(٩)وهو املخطوط بني أيدينا" ،خلصه ومساه: جواهر البحر
هن ار  :أنه لو قال له :ذكر القمويل يف جواهره: "(اجلمل) سليمان األزهري قال - 14

 .(10)"عبدي مبا شئت صح أن يرهنه أبكثر من قيمته
قال الكردي: قال القمويل يف اجلواهر: قال أبو بكر عثمان الدمياطي )البكري(: " - 15

                                                           

 .3/154،153 البن كثري ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني (1)
 .407العقد املذهب    (2)
 .6/133الضوء الالمع  (3)
 .343اتريخ اخللفاء    (4)
 .1/83أسىن املطالب  (5)
 .5/127حتفة احملتاج  (6)
 .3/484مغين احملتاج  (7)
 .5/243هناية احملتاج  (8)
 .2/2008كشف الظنون   (٩)
 .3/273حاشية اجلمل  (10)
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 .(1)"أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة، فال شئ له ،أو غاب ،فلو مات واحدٌ 
ر احمليط، مث ومساه: البحقال الزركلي: "وعين ابلوسيط يف فقه الشافعية، فشرحه  - 16

 .(2)منه يف األزهرية" جملداتٌ  ،جرد نقوله ومساه: جواهر البحر
ر احمليط لبحر يف تلخيص البحجواهر ا":قال الباابين البغدادي يف ترمجة القمويل - 17

 .(3)"جزاءٍ أستة 
مث ، ني جملدةٍ ربعط يف شرح الوسيط للغزايل يف حنو أقال عمر كحالة: "البحر احملي - 18

 .(4)مساه: جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي" خلص أحكامه يف كتابٍ 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/223إعانة الطالبني  (1)
 .1/222األعالم  (2)
 .1/105هدية العارفني  (3)
 .1/2٩٩،2٩8معجم املؤلفني  (4)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 35 - 
 

 املطلب الثاني: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية:
 تتجلى أمهية هذا الكتاب، ومكانته العلمية يف النقاط التالية:

عند لك لمية الرفيعة، وقد سبق ذكر ذومكانته الععلو منزلة مؤلفه جنم الدين القمويل،  -1
 .(1)فلي طلب منه ،فال معىن إلعادته هنا ،ترمجة املؤلف

من جاء بعده من العلماء عن هذا الكتاب، واعتمادهم عليه يف نقل أقوال  نقل   -2
 .(2)فلي طلب منه ،الشافعية ونصوصهم، وقد مر ذكر ذلك يف املطلب السابق

مرة غزيرة، والفروع الكثرية، والنقول الوفرية، جيعله من ز املباحث الكون الكتاب حيوي   -3
جع إليها، ال سيما واملوسوعات الفقهية اليت ي ر واملطوالت، فرائد التصنيفات يف الفقه الشافعي، 

الفروع أغلب و أن املصنف مجع عن كل من سبقه، فهو كتاٌب جامٌع جلميع املسائل الفقهية، 
 يف الفقه الشافعي.

 :، فمن ذلك ما يليالعلماء على هذا الكتابثناء  -4
 ومباحثٌ  ،زيرةٌ غ وفيه نقولٌ  ،كثريةٍ   ح الوسيط يف الفقه يف جملداتٍ قال الصفدي: "وشر   -
 .(3)جواهر البحر" :ومساه د نقوله يف جملداتٍ البحر احمليط، مث جرَّ  :، ومساهمفيدةٌ 
شرح الوسيط شرحاً مطواًل، أقرب تناوالً من شرح ابن الرفعة، وإن كان  سنوي: "قال اإل -

كثري االستمداد منه، وأكثر فروعًا منه أيضاً، بل ال أعلم كتاابً يف املذهب أكثر مسائل منه، 
لرافعي، كتلخيص الروضة من ا  خلص أحكامه خاصةً  مثمساه: البحر احمليط يف شرح الوسيط، 

 .(4)مساه: جواهر البحر"
*** 

 
 
 

                                                           

 .26راجع    (1)
 راجع املطلب السابق. (2)
 .8/61الوايف ابلوفيات  (3)
 .2/16٩ لإلسنوي طبقات الشافعية (4)
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 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق:
لقد رسم املصنف رمحه هللا لنفسه دراًب ميشي عليه يف تصنيف هذا املصنَّف، ومنه  -1

يتبني هدفه من إخراج هذا الكتاب، وهو ما صرح به يف مقدمة الكتاب، فقال: "وجعلته 
بذلك تسهيل مراجعته، والنقل منه، أحكامًا جمردًة عن األدلة، إال الدليل السهل، وقصدت 

 .(1)واالعتماد عليه يف الفتيا، واحلكم"
ترتيب  عموماً، وحسب ترتيب الشافعية حسب رتب الكتاب على األبواب الفقهية -2

 .فالكتاب اختصاٌر لشرح الوسيط ،الوسيط للغزايل خصوصاً، وال غرو
ول إىل واألبواب إىل فصوٍل، والفصقسم املصنَّف إىل كتٍب، وكل كتاٍب إىل أبواٍب،  -3

 مسائل، واملسائل إىل فروٍع، وهذا التقسيم هو الذي كان عليه عامة العلماء املصنفني آنذاك.
 يذكر الطرق، واألقوال، واألوجه يف املسألة. -4
عند نقله عن أحد علماء املذهب فإنه يصوغ كالمه بعبارته وأسلوبه، ال بعبارة ذلك  -5

 العامل غالباً.
بهم املؤلف رمحه هللا ذكر من ينقل عنه من أئمة املذهب، فيقول مثاًل: "قال كثرياً ما ي    -6

 األصحاب" أو "قال بعضهم" أو "قيل".
كثرياً ما يورد املؤلف رمحه هللا االعرتاضات اليت ذكرها أئمة املذهب يف املسألة، مث يرد   -7

 عليها ويفندها.
 ويتبع يف ذلك الرافعي، والنووي. يذكر القول الراجح يف املسألة، -8
 إذا كان له رأٌي خاٌ  يف املسألة ي ص دّ ر ه  بقوله: "قلت". -٩

" أو "كما سيأيت". -10  ي كثر من اإلحاالت بقوله: "كما مرَّ
ي كثر من ذكر املسائل، والتفريعات، ويدخل يف موضوٍع آخر أحياانً؛ وذلك بسبب  -11

 عة علمه وفقهه.استطراده الكثري، مما يدل على س
ي كثر النقل عن بعض الكتب نصًا من دون إشارٍة إليها كالشرح الكبري للرافعي،  -12

 واجملموع والروضة للنووي، واملطلب العايل وكفاية النبيه البن الرفعة.
يذكر يف بعض املسائل قول الشافعي رمحه هللا، واترًة يذكر قولني له يف املسألة، أي:  -13

                                                           

 .1أ/2البحرية ل اجلواهر  (1)
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 د.القدمي واجلدي
 يقتصر على أقوال املذهب الشافعي غالباً، وأحياانً ينقل أقوال املذاهب األخرى. -14
يستخدم العبارة السهلة الواضحة، ويبتعد عن وحشي األلفاظ، والعبارات الغامضة،  -15

.  والرموز اليت حتتاج إىل فكٍّ
 همها.فيصور بعض املسائل تصويراً واضحاً، وذلك حينما يرى وجود لبٍس يف  -16
 يشرح غريب األلفاظ، ويعرف ابملصطلحات. -17
 يستدل أحياانً للمسألة ابلكتاب، أو السنة، أو األثر. -18

*** 
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 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق:
 لقد استخدم املصنف رمحه هللا يف كتابه هذا كثرياً من االصطالحات، وبياهنا كالتايل:

 أواًل: املصطلحات املتعلقة أبصحاب املذهب:
: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا يف العلم مبلغًا عظيماً، حىت كانت هلم األصحاب -1

اجتهاداهتم الفقهية اخلاصة اليت خرجوها على أصول اإلمام الشافعي، واستنبطوها من خالل 
ب ذهبه، ويسم ون: أصحاتطبيق قواعده، وهم يف ذلك منتسبون إىل اإلمام الشافعي وم

 .(1)الوجوه
 .: هم مجهور الشافعية ال غريهماألكثرون -2
 .(2): يريد به إمام احلرمني اجلويين يف كتابه: هناية املطلباإلمام -3
 هم مجهور الشافعية ال غريهم. اجلمهور: -4
لشافعية ا: هم فقهاء الشافعية الذين تلقوا وتتلمذوا على علماء (املراوزة)اخلراسانيون  -5

من خراسان، وهنجوا هنجهم، وصنفوا وألفوا على طريقتهم، ورئيس طريقة اخلراسانيني هو: 
القفال الصغري املروزي، ويتبعه مجاعٌة كثريون، ومن أشهرهم: أبو حممد اجلويين، والفوراين، 

 .(3)والقاضي حسني، والشيخ أبو علي السنجي، واملسعودي، وإمام احلرمني اجلويين
: هم فقهاء الشافعية الذين تلقوا وتتلمذوا على علماء الشافعية من العراق، العراقيون -6

وهنجوا هنجهم، وصنفوا وألفوا على طريقتهم، ورئيس طريقة العراقيني هو: الشيخ أبو حامد 
ص ون عدداً، ومن أشهرهم: املاوردي، والقاضي الطربي،  اإلسفراييين، ويتبعه مجاعٌة ال حي 

 .(4)واحملاملي، وسليم، والشريازي، والفارقي، وابن أيب عصرون والبندنيجي،

                                                           

، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي 62انظر: املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية لعلي مجعة    (1)
 .508،507ألكرم القوامسي   

، املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية 115، اخلزائن السنية   87انظر: خمتصر الفوائد املكية    (2)
 .236الفقهية ملرمي الظفريي   ، مصطلحات املذاهب 53لعلي مجعة   

 .133،132انظر: هناية املطلب املقدمة/ (3)
 انظر: املصدر السابق. (4)
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 .(1)يف كتابه: التعليقة، إال إذا صرح خبالف ذلك : يقصد به القاضي حسنيالقاضي -7
: هم من جاؤوا بعد القرن الرابع من علماء الشافعية، وهذا عند الرافعي املتأخرون -8

 .(2)الرافعي والنووي فهم م ن بعدمهاوالنووي ومن كان قريباً من عصرهم، أما بعد 
: للداللة على النقل عن العامل احلي، فإنه ال يتم التصريح ابمسه؛ الحتمال بعضهم -٩

 .(3)رجوعه عن قوله، فإذا مات ص رح ابمسه
 : عدٌد من األصحاب ال يصلون إىل عدد اجلمهور.مجاعة   -10

 املتعلقة ابملذهب: العامة اثنياً: املصطلحات اللفظية
اتفاق فقهاء املذهب الشافعي، ال غريهم من املذاهب  :وما شابه ذلك ،اتفقوا -1
 .(4)الفقهية
 .(5)لبيان شدة االعتناء مبا بعده من تفصيٍل لآلراء، وأدلتها: اعلم -2
 .(6)القول الذي است نبط من نص الشافعي رمحه هللا، وال جيوز أن ي نسب إليه :التخريج -3
واملراد بذلك اختالف األصحاب يف حكاية املذهب، فيقول  الطرق:أو  ،الطريقان -4

بعضهم مثالً: يف املسألة قوالن أو وجهان، ويقول اآلخر: ال جيوز قوالً واحداً أو وجهاً واحداً، 
أو يقول أحدمها: يف املسألة تفصيٌل، ويقول اآلخر: فيها خالٌف مطلٌق، وقد ي ستعمل الوجهني 

 .(7)يف موضع الطريقني وعكسه
ما قاله الشافعي مبصر تصنيفاً، أو إفتاًء، وأشهر رواة اجلديد هم:  القول اجلديد: -5

عبد هللا و لربيع اجليزي، وحرملة، ويونس بن عبد األعلى، االبويطي، واملزين، والربيع املرادي، و 
                                                           

، املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية 116، اخلزائن السنية   87انظر: خمتصر الفوائد املكية    (1)
 .235، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   53لعلي مجعة   

 .238، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   184اخلزائن السنية    انظر: (2)
 .250انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي    (3)
 .513انظر: املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي    (4)
 .512انظر: املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي    (5)
 .287،286ر: البحث الفقهي إلمساعيل عبد العال   انظ (6)
، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي 267انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي    (7)

 .50٩،508ألكرم القوامسي   
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 .(1)حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم، وغريهمو بن الزبري املكي، 
، هو ما قاله الشافعي يف العراق قبل انتقاله إىل مصر تصنيفاً، أو إفتاءً  القول القدمي: -6

قال النووي: "وصنف يف العراق كتابه القدمي، ويسمى: احلجة، ويرويه عنه أربعٌة من جلة 
 .(2)أصحابه، وهم: أمحد بن حنبل، وأبو ثور، والزعفراين، والكرابيسي"

ه هللا، للشافعي رمح أو أقوالٍ  اخلالف بني قولنييدل على أن : أو األقوال ،القوالن -7
وأرجحية أحدها ي عرف برتجيح األصحاب له، أو ابلنص ، سواءٌ كانت األقوال قدميًة أو جديدةً 

 .(3)عليه
يدل على أنه إما قوٌل للشافعي رمحه هللا، أو نٌص له، أو وجهٌ لألصحاب،  املنصوص: -8

 .(4)عمل بهوأنه الراجح من اخلالف، وأن مقابله ضعيٌف ال ي  
يدل على أنه من أقوال الشافعي، وهو الراجح من اخلالف يف املذهب، وأن  النص: -٩

ي ما قاله  مقابله وجٌه ضعيٌف جداً، أو قوٌل خمرٌج من نٍص يف نظري مسألٍة، فال ي عمل به، ومس 
 .(5)نصاً؛ ألنه مرفوع القدر لتنصيص اإلمام عليه، أو ألنه مرفوٌع إىل اإلمام

اجتهادات االصحاب املنتسبني إىل اإلمام الشافعي هي  أو األوجه: ،الوجهان -10
ومذهبه، اليت استنبطوها على ضوء األصول العامة للمذهب، والقواعد اليت رمسها اإلمام 

 اإلمام ج إىلرَّ الشافعي، وهي ال خترج عن نطاق املذهب، ويف مدى صحة نسبة الوجه املخ  
لوجه، ى اجتهاد صاحب اليه"؛ ألنه مودَّ نسب إالنووي: "األصح أنه ال ي   اإلمام الشافعي، قال

وإن ذ كر يف مسألٍة وجهان فقد يكوان لفقيهني، وقد يكوان لفقيٍه واحٍد، وإذا كان هذا االجتهاد 
                                                           

، مصطلحات 281،280، البحث الفقهي إلمساعيل عبد العال   180انظر: اخلزائن السنية    (1)
 .253ملرمي الظفريي    املذاهب الفقهية

، 278، البحث الفقهي إلمساعيل عبد العال   17٩، اخلزائن السنية   1/٩انظر: اجملموع  (2)
 .251مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   

، 505، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي   181انظر: اخلزائن السنية    (3)
 .266هية ملرمي الظفريي   مصطلحات املذاهب الفق

 .286، البحث الفقهي إلمساعيل عبد العال   182انظر: اخلزائن السنية    (4)
، مصطلحات املذاهب 286، البحث الفقهي إلمساعيل عبد العال   182انظر: اخلزائن السنية    (5)

 .510وامسي   ، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم الق251،250الفقهية ملرمي الظفريي   
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اخلا  مبنياً على قاعدٍة أصوليٍة غري القاعدة اليت ذكرها اإلمام الشافعي، فال ي عترب هذا الرأي 
 .(1)عندها وجهاً يف املذهب الشافعي

 .(2)هو تفصيٌل بعد إمجاٍل يف عرض املسألة حاصل الكالم: -11
 ،للوجوب أو الندب، والسياق هو الذي يبني ذلكاألول:  :وال ينبغي ،ينبغي -12

 .(3)والثاين: للتحرمي أو الكراهة، والسياق هو الذي يبني ذلك
 :والتربي والتضعيف جي اثلثاً: مصطلحات الت 

بنيان ألة حكمان مشبهاً ابلعلة، وذلك فيما لو كان للمسهو احلكم األقوى  :األشبه -1
 .(4)العلة يف أحدمها أقوى من اآلخر على قياسني، لكون

ألصحاب اإلمام الشافعي، وذلك  هو الرأي الراجح من الوجهني، أو الوجوهاألص :  -2
إذا كان االخلتالف بني الوجهني قوايً، ابلنظر إىل قوة دليل كٍل منهما، وترجح أحدمها على 
اآلخر، فالراجح من الوجوه حينئٍذ هو األصح، ويقابله الصحيح الذي يشاركه يف الصحة، لكن 

 .(5)األصح أقوى منه يف قوة دليله، فرتجَّح عليه لذلك
هو الرأي الراجح من القولني، أو األقوال لإلمام الشافعي رمحه هللا، وذلك  األظهر: -3

إذا كان االختالف بني القولني قوايً، ابلنظر إىل قوة دليل كٍل منهما، وترجح أحدمها على 
اآلخر، فالراجح من أقوال اإلمام الشافعي حينئٍذ هو األظهر، ويقابله الظاهر الذي يشاركه يف 

 .(6)لكن األظهر أشد منه ظهوراً يف الرجحان الظهور،
                                                           

، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   182، اخلزائن السنية   1/43انظر: اجملموع  (1)
 .508، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي   267

 .512انظر: املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي    (2)
 .513افعي ألكرم القوامسي   انظر: املدخل إىل مذهب اإلمام الش (3)
، املدخل إىل مذهب اإلمام 275،274انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي    (4)

 .511الشافعي ألكرم القوامسي   
، املدخل 272،271، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   181انظر: اخلزائن السنية    (5)

 .510،50٩القوامسي    إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم
، املدخل 270،26٩، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   17٩انظر: اخلزائن السنية    (6)

 .506إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي   
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 .وأصوله ه ما كان موافقاً لقواعد املذهب الشافعياألفقه من األوج  : األفقه -4
 األقيس من األوج ه ما ترجح ابلقياس. األقيس: -5
 ما كان له وجٌه. :األوَجه -6
زمان أو ما مناسبته للالذي تـ ع ضَّد  أبحد أسباب الرتجيح كقوة الدليل، أو  :الراج  -7

 .(1)اقتضاه العرف، أو لشهرته
يدل على كون اخلالف وجهًا ألصحاب الشافعي مستخر ٌج من كالم  :الصحي  -8

مل به؛ عاإلمام، وأن اخلالف غري قوٌي؛ لعدم قوة دليل املقابل، وأن املقابل ضعيٌف وفاسٌد ال ي  
 .(2)"والصحيح أقوى من األصح"لضعف مدركه، وإمنا العمل ابلصحيح، قال الرملي: 

من ألفاظ الرتجيح بني وجوه األصحاب، وي ستعمل حني يكون املقابل  :الصواب -٩
 .(3)وجهاً ضعيفاً أو واهياً؛ وذلك لضعف مدركه

هو القول، أو الوجه الذي قوي دليله، وكان راجحًا على مقابله، وهو  :الظاهر -10
 .(4)رجحاانً من األظهرالرأي الغريب، إال أن الظاهر أقل 

وجود اخلالف يف املسألة، ويظهر له أن من خاصية النووي، ومعناه:  :املختار -11
 .(5)الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة دليلهم

ي طلق هذا االصطالح على الرأي الراجح يف حكاية املذهب، وذلك عند  :املذهب -12
 ح منهافيختار املصنف ما هو الراجاختالف األصحاب يف حكايته بذكرهم طريقني، أو أكثر، 

ني، أو املشهور، فهو من القول وحيث أقول: على األظهر،"ويقول: على املذهب، قال النووي: 
 .(6)"الطريقني، أو الطرقوحيث أقول: على املذهب، فهو من 

                                                           

 .274انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي    (1)
، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   181 ، اخلزائن السنية  1/4٩انظر: هناية احملتاج  (2)

 .510، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي   273،272
 .273،272انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي    (3)
 .274انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي    (4)
 .276طلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   ، مص183انظر: اخلزائن السنية    (5)
، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي 182، اخلزائن السنية   1/6انظر: روضة الطالبني  (6)

 .50٩، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي   274،273  



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 43 - 
 

كون بني أقوال الشافعي رمحه هللا، إال أنه أييت حيث يي ستعمل للرتجيح  :املشهور -13
 .(1)القول املقابل ضعيفاً؛ لضعف مدركه، ومقابل املشهور هو الغريب

 .(2)مبعىن قال، إال أنه أكثر ما يقال فيما ي شك فيه :زعم -14
 .(3)الردمن صيغ  :يف النفس منه شيء   -15
 وأن القول، أو الوجه ضعيٌف، وأنيدل على وجود اخلالف،  أو يف وجه : ،يف قول   -16

 .(4)مقابله يف القول األظهر أو املشهور، ويف الوجه األصح أو الصحيح
17- : ىل زايدة دل على أن الفكرة حباجٍة إوييف هناية الفقرة،  اصطالٌح أييت فيه حبث 

 .(5)نظٍر، وإعمال فكرٍ 
 له يف املسألة رأٌي آخر، حيث يرىستعمل هذا اللفط عندما يكون ي   :فيه نظر   -18

 .(6)فساد املعىن القائم
تدل على أن املسألة خالفيٌة، وعلى ضعف صيغ متريٍض،  :يقالو  كي،ح  ، و قيل -1٩

هذا القول، وأن اخلالف بني األصحاب، وأن اخلالف وجٌه من أوجه األصحاب ال قواًل من 
الشافعي رمحه هللا، وأن مقابله األصح، أو الصحيح، ومها ما يعرب  هبما عن أوجه أقوال 

 .(7)األصحاب
 .(8)هو ترٍب، أو مشكلٌ  :كذا قالوه -20

                                                           

، املدخل 271،270 الظفريي   ، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي17٩انظر: اخلزائن السنية    (1)
 .507إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي   

، املدخل إىل 280، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   183انظر: اخلزائن السنية    (2)
 .511مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي   

 .186انظر: اخلزائن السنية    (3)
 .180سنية   انظر: اخلزائن ال (4)
 .261،260، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   183انظر: اخلزائن السنية    (5)
 .261، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   186انظر: اخلزائن السنية    (6)
املدخل ، 27٩، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   182،181انظر: اخلزائن السنية    (7)

 .511إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي   
 .277، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   186انظر: اخلزائن السنية    (8)
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يدالن على ضعف العبارة، سواٌء كانت جواابً، أو كانت فهماً  أو ميكن: ،ال يبعد -21
 .(1)واستنباطاً لقول املتقدمني

 .(2)يريد نقالً خاصاً  :مل نر فيه نقالً  -22
 .(3)من صيغ الرتجيح قيل كذا:لو  -32

عىن إن ض بط بفتح امليم الثانية فهو الراجح، ألنه مبعىن قريب، أما بكسرها فامل :حمتمل   -24
 .(4)ذو احتماٍل مرجوٍح، فإن مل ي ضبط في عرف بسياق الكالم

 .(5)ربيمن صيغ الت ، وهوهو احلكم ابلشيء ال على وجه الصراحة :مقتضى كالمهم -52
*** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .280،27٩، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   183انظر: اخلزائن السنية    (1)
 .185انظر: اخلزائن السنية    (2)
 .513،512، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي   186زائن السنية   انظر: اخل (3)
، املدخل 265،264، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   185انظر: اخلزائن السنية    (4)

 .512إىل مذهب اإلمام الشافعي ألكرم القوامسي   
 .277ذاهب الفقهية ملرمي الظفريي   ، مصطلحات امل186،184انظر: اخلزائن السنية    (5)
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 مصادر املؤلف يف النص احملقق:املطلب اخلامس: 
اعتمد القمويل رمحه هللا يف كتابه )اجلواهر البحرية( على مصادر كثريٍة، وقد نقل منها 

، وعند النقل -وهو الغالب-مباشرةً أو بواسطة كتٍب أخرى، وينقل اترةً ابلنص، وأخرى ابملعىن 
اسم مؤلفه فقط،  يذكرواترًة يذكر اسم الكتاب الذي ينقل منه فقط،  فتارةً ليس له هنٌج معنٌي، 

 ، ال سيما إذا كان كتاابً مل يعتد النقل منه عن ذلك املؤلف،يذكر اسم املؤلف مع الكتابواترًة 
ادر كر ما إذا كانت هذه املصهذه املصادر حسب احلروف اهلجائية، وسأذ  بعون هللا وسأرتب

 :مطبوعًة أو خمطوطةً 
أليب القاسم عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن فوران الفوراين املروزي  اإلابنة -1
 ه(، خمطوط.461)ت 

للشيخ أيب الفتح تقي الدين حممد بن علي  إحكام األحكام شرح عمدة األحكام -2
 ه(، مطبوع.702القشريي املعروف اببن دقيق العيد )ت 

ه(، 505لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت  إحياء علوم الدين -3
 مطبوع.
ه(، 448لإلمام أيب الفرج حممد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي )ت  االستذكار -4

 خمطوط.
أليب عبد هللا صدر الدين حممد بن عمر املعروف اببن املرحل وابن  األشباه والنظائر -5

 ه(، مطبوع.716الوكيل )ت 
 ه(، مطبوع.204لإلمام حممد بن إدريس الشافعي )ت  األم -6
لألستاذ أيب الفرج عبد الرمحن بن أمحد السرخسي املعروف ابلزاز )ت  األمايل -7
 ه(، خمطوط.4٩4
 ه(، خمطوط.204لإلمام حممد بن إدريس الشافعي )ت  اإلمالء -8
للقاضي أيب سعد شرف الدين عبد هللا بن حممد هبة هللا بن املطهر بن علي  االنتصار -٩

 ه(، مطبوع.585بن أيب عصرون )ت 
بن أليب احلسني حممد بن عبد هللا بن احلسن البصري املعروف اب اإلجياز يف الفرائض -10

 ه(، مطبوع.402اللبان الفرضي )ت 
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ه(، 386أليب القاسم عبد الواحد بن احلسني الصيمري البصري )ت  اإليضاح -11
 خمطوط.
للقاضي عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد الروايين )ت  حبر املذهب -12

 ه(، مطبوع.502
ه(، 505لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت  البسيط يف املذهب -13
 مطبوع.
ت أليب اخلري حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن أسعد بن حيىي العمراين اليماين ) البيان -14

 ه(، مطبوع.558
ن أليب سعد عبد الرمحن بن مأمون بن علي ب تتمة اإلابنة عن أحكام فروع الداينة -15

 ه(، مطبوع.478إبراهيم املتويل )ت 
ه(، 405للقاضي أيب القاسم يوسف بن أمحد بن كج الدينوري )ت  التجريد -16
 خمطوط.
 ه(، خمطوط.438للشيخ أيب حممد عبد هللا بن يوسف اجلويين )ت  التذكرة -17
بن أيب للقاضي أيب علي احلسن بن احلسني ا كبري على خمتصر املزينالتعليق ال -18

 ه(، خمطوط.345هريرة البغدادي )ت 
 ندنيجيللشيخ أيب علي احلسن بن عبيد هللا بن حيىي الب التعليقة املسماة ابجلامع -1٩

 ه(، خمطوط.425)ت 
أليب علي احلسني بن شعيب بن حممد بن احلسني السنجي املروزي )ت  التعليقة -20

 ه(، خمطوط.427
أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب طاهر اإلسفراييين )ت  للشيخ أيب حامدالتعليقة  -21

 ه(، خمطوط.406
للقاضي أيب الطيب طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر الطربي )ت  التعليقة -22

 ه(، مطبوع.450
 ه(، مطبوع.462للقاضي أيب علي احلسني بن حممد املروزي )ت  التعليقة -23
 ه(، خمطوط.3٩٩للقاسم بن القفال الكبري الشاشي حممد بن علي )ت  التقريب -24



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 47 - 
 

 ه(، مطبوع.335أليب العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي ابن القا  )ت  التلخيص -25
للشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد هللا الشريازي )ت  التنبيه -26

 ه(، مطبوع.476
 ه(، خمطوط.4٩0راهيم املقدسي النابلسي )ت أليب الفتح نصر بن إب التهذيب -27
للعالمة أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد البغوي ابن الفراء الشافعي  التهذيب -28

 ه(، مطبوع.516)ت 
لإلمام أيب الفرج حممد بن عبد الواحد الدارمي  ومودع البدائع جامع اجلوامع -2٩

 ه(، خمطوط.448البغدادي )ت 
ه(، 624للقاضي أيب القاسم عماد الدين ابن السكري )ت  حواشي الوسيط -30
 خمطوط.
 ه(، مطبوع.505لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت  اخلالصة -31
 ه(، خمطوط.550للقاضي أيب املعايل جملي بن مجيع بن جنا املخزومي )ت  الذخائر -32
ه(، 425ت ) حيىي البندنيجي للشيخ أيب علي احلسن بن عبيد هللا بن الذخرية -33
 خمطوط.
 ه(، خمطوط.4٩5)ت  أليب احلسن العبادي الرقم -34
ووي لإلمام أيب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف الن روضة الطالبني وعمدة املفتني -35

 ه(، مطبوع.677)ت 
 ه(، مطبوع.438للشيخ أيب حممد عبد هللا بن يوسف اجلويين )ت  السلسلة -36
د أليب نصر عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحيف فروع الشافعية  الشامل -37

 ه(، مطبوع.477بن جعفر ابن الصباغ البغدادي )ت 
أليب الفضل عبد هللا بن عبدان بن حممد بن عبدان اهلمداين )ت  شرائط األحكام -38

 ه(، خمطوط.433
 ه(، خمطوط.340املروزي )تأليب إسحاق إبراهيم بن أمحد  شرح خمتصر املزين -3٩
أليب بكر حممد بن داود بن حممد املروزي املعروف ابلصيدالين  شرح خمتصر املزين -40

 وابن داود )من الطبقة التاسعة أو العاشرة(، خمطوط.
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 أليب عبد هللا حممد بن عبد امللك بن مسعود بن أمحد املسعودي شرح خمتصر املزين -41
 ه(، خمطوط.420املروزي )ت 

أليب علي احلسني بن شعيب بن حممد بن احلسني السنجي  شرح خمتصر املزين -42
 ه(، خمطوط.427املروزي )ت 

 للقاضي أيب الطيب طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر الطربي شرح خمتصر املزين -43
 ه(، خمطوط.450)ت 

أليب الفتوح منتخب الدين أسعد بن حممود  شرح مشكالت الوسيط والوجيز -44
 ه(، خمطوط.600العجلي )ت 

 أليب املكارم الروايين )من الطبقة الرابعة عشرة(، خمطوط. العدة -45
د بن لشرف الدين أمحد بن موسى بن يونس بن حمم غنية الفقيه يف شرح التنبيه -46

 ه(، مطبوع.622منعة اإلربلي املوصلي )ت 
م للشيخ أيب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السال فتاوى العز بن عبد السالم -47

 ه(، مطبوع.660السلمي )ت 
ه(، 505لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت  فتاوى الغزايل -48
 مطبوع.
ه(، 462للقاضي أيب علي احلسني بن حممد املروزي )ت  فتاوى القاضي حسني -4٩
 مطبوع.
ه(، 417لعبد هللا بن أمحد بن عبد هللا املعروف ابلقفال الصغري )ت  فتاوى القفال -50
 مطبوع.
 بن شرف لإلمام أيب زكراي حميي الدين حيىياملسماة ابملسائل املنثورة  فتاوى النووي -51

 ه(، مطبوع.677النووي )ت 
ن عبد لإلمام عبد الكرمي بن حممد ب فت  العزيز يف شرح الوجيز )الشرح الكبري( -52

 ه(، مطبوع.623الكرمي بن الفضل إمام الدين أبو القاسم الرافعي القزويين )ت 
ه(، 35٩أليب احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن القطان البغدادي )ت  الفروع -53
 خمطوط.
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 ه(، مطبوع.438للشيخ أيب حممد عبد هللا بن يوسف اجلويين )ت  الفروق -54
أليب حممد حممود بن حممد بن العباس بن أرسالن العباسي مظهر الدين  الكايف -55

 ه(، خمطوط.568اخلوارزمي )ت 
أليب علي احلسني بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي )ت  كتاب القدمي -56

 ه(، خمطوط.245
)ت  لنجم الدين أيب العباس ابن الرفعة املصري كفاية النبيه يف شرح التنبيه -57

 ه(، مطبوع.710
أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل الضيب احملاملي يب احلسن أل اللباب -58

 ه(، مطبوع.415البغدادي )ت 
 ه(، خمطوط.447أليب الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي )ت  اجملرد -5٩
ه(، 450ت )للقاضي أيب الطيب طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر الطربي  اجملرد -60
 خمطوط.
 ه(، مطبوع.264أليب إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين )ت  خمتصر املزين -61
 للقاضي أيب احلسني علي بن احلسني اجلوري )من الطبقة اخلامسة(، خمطوط. املرشد -62
أليب بكر حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر بن احلداد  املسائل املولدات )الفروع( -63

 ه(، مطبوع.344الكناين املصري )ت 
أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل الضيب احملاملي يب احلسن أل املقنع -64

 ه(، مطبوع.415البغدادي )ت 
 للقاضي أيب عبد هللا احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم املنهاج )شعب اإلميان( -65

 ه(، مطبوع.403احلليمي البخاري )ت 
للشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد هللا الشريازي )ت  املهذب -66

 ه(، مطبوع.476
 ه(، خمطوط.335أليب الرجاء حممد بن أمحد األسواين )ت  نظم املختصر -67
بن  إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف ب يف دراية املذهبهناية املطل -68

 ه(، مطبوع.478حممد اجلويين )ت 
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ه(، 505لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت  الوجيز يف املذهب -6٩
 مطبوع.
ه(، 505لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت  الوسيط يف املذهب -70
 مطبوع.

*** 
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 :وصف النسخ املوجودة هلذا الكتاباملطلب السادس: 
 :وصف النسخ اخلطية املختارة للتحقيقأواًل: 
 سطنبول، تركيا.إنسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي،  -1

)ط(؛ وهي من أمت وأقدم نسخ املخطوط، :بـ، ورمزت هلا اعتمدت هذه النسخة كأصلٍ 
لسواد من السقط، واخلرم، والطمس، والبياض، وا ، وهي ساملةٌ ومجيلٍ  واضحٍ  مقروءٍ  خبطٍ  مكتوبةٌ 

 .وغريها من العيوب، وتصويرها عايل اجلودة، وعليها متلكٌ 

 (.720رقم حفظها: ) -1
منها اجمللد:  ومفقودٌ ، ( جملداً 12(، وأصل املخطوط يقع يف )٩عدد اجمللدات: ) -2

 يف النسخ األخرى. إال أهنا موجودةٌ  ،الثاين، واخلامس، واحلادي عشر
 (.2020عدد اللوحات: ) -3
 (.25عدد األسطر: ) -4
 (.15إىل  10عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6
 اسم الناسخ: ..... ابن مسعود احلكري. -7
 هـ(.800اتريخ النسخ: ) -8
 ية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.لون املداد: العناوين الرئيسية والفرع -٩
 
 نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر. -2

اخلروم بسبب  من يسريٌ  )ز(، يف بداايت اجمللدات وهناايهتا شيءٌ :للمقابلة، ورمزت هلا بـ
 .األرضة، إال أهنا ال تؤثر يف القراءة أبداً، وعليها متلكٌ 

 (.42315/42316قم حفظها: )ر  -1
 على جزئني، والرابع، واخلامس. (، وهي: الثاين، والثالث مقسمٌ 5عدد اجمللدات: ) -2
 (.865عدد اللوحات: ) -3
 (.2٩عدد األسطر: ) -4
 (.18إىل  15عدد الكلمات يف السطر: ) -5
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 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6
 متوسط الوضوح. جودة اخلط: مقروءٌ  -7
 الناسخ: علي احملّلي الشافعي.اسم  -8
 ه(.863اتريخ النسخ: ) -٩

 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.  -10
 اثنياً: وصف النسخ اخلطية األخرى للكتاب: 

 .(1)ال يوجد القسم اخلا  يب يف هذه النسختنبيه: 
مللك يف مركز ا مصورة   وعنها نسخة  نسخة املكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا،  -1

خة املكتبة لنس بعد االطالع واملقارنة تبني أن هذه النسخة هي يف الواقع تكملةٌ فيصل، 
 األزهرية.

 (.1026رقم حفظها: ) -1
 (، وفيه اجلزء اخلامس والسادس.1عدد اجمللدات: ) -2
 (.347عدد اللوحات: ) -3

 (.2٩عدد األسطر: ) -4
 (.18إىل  15السطر: ) عدد الكلمات يف -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6
 متوسط الوضوح. جودة اخلط: مقروءٌ  -7
 اسم الناسخ: علي احمللي الشافعي. -8
 هـ.863اتريخ النسخ: يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة  -٩

  .لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود -10
 نسخة دار الكتب، القاهرة، مصر. -2
 (.4/7٩/84/226رقم حفظها: ) -1
اك وهن (، وهي اجلزء: األول، الرابع، اخلامس، وجزآن غري مرقمني،5عدد اجمللدات: ) -2

 ، اتضح بعد التحري والبحث أن أحدمها شرح للوسيط ملؤلفٍ 31٩و317برقم  جزآن آخران
                                                           

 .3/225،224فهرس آل البيت للتأكد انظر:  (1)
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 من البحر احمليط للقمويل. واجلزء اآلخر جزءٌ  ،آخر
 (.٩20عدد اللوحات: ) -3

 (.25عدد األسطر: ) -4
 (.20-15عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 .مشرقي معتادنسخ نوع اخلط:  -6
 اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف املتطيب. - 7
 اتريخ النسخ: غري معروف. -8

 لون املداد: أسود. -٩
أن هذه  بعد االطالع واملقارنة تبني إسطنبول، تركيا،نسخة املكتبة السليمانية،  -3

 النسخة هي يف الواقع اجلزء الثاين املفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي.
 (.516رقم حفظها: ) -1
 (، وهو اجلزء الثاين.1عدد اجمللدات: ) -2
 (.238عدد اللوحات: ) -3

 (.25عدد األسطر: ) -4
 (.15إىل  10عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6
 .ومجيلٌ  واضحٌ  جودة اخلط: مقروءٌ  -7
 اسم الناسخ: ..... ابن مسعود احلكري. -8
 ه(.800) اتريخ النسخ: -٩

 ابألسود. لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص -10
*** 
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 -قامللح-

 مناذج من املخطوط
 

 طوبقبوسراي )األصل(نسخة مكتبة متحف 
 

 
 

 اللوحة األوىل من املخطوط
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 اللوحة األخرية من املخطوط
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 اللوحة األوىل من النص احملقق
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 اللوحة الوسطى من النص احملقق
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 اللوحة األخرية من النص احملقق
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 نسخة املكتبة األزهرية

 

 
 

 اللوحة األوىل من املخطوط
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 األخرية من املخطوطاللوحة 
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 اللوحة األوىل من النص احملقق
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 اللوحة الوسطى من النص احملقق
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 اللوحة األخرية من النص احملقق
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 القسم الثاني: النص احملقق
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 (2)(1)ديف اإلحدا: الفصل الثالث

، على كل زوجٍة تويف عنها زوجها، (3)الوضعو أّدة الوفاة، سواءٌ كانت ابألشهر واجٌب يف ع وهو
سواٌء كان مسلمًا أو ال، وسواٌء كانت مسلمًة أو ذميًة، حرًة أو أمًة، فإن كانت غري مكلفٍة 

تحب هلا سذلك، وال جيب يف عّدة الرجعية، وهل ي   فعلى ولّيها منعها من ،صغرٍ ، أو (4)/جلنونٍ 
 .(5)وجهانفيه  ؟فعله أو تركه

: النقو اإلحداد عليها  بالطالق، ففي وجو  د  د  ابخللع، أو استكمال ع  وأما البائن 
يف ال جيب است حب، و  :، وجعل بعضهم القولني يف اجلديد، فإن قلنا(6)أنه ال جيب اجلديد

 .(7)وجهانحترمي التطيب عليها 

 :(10)طريقان ، أو غري ذلك(٩)عيبهأو  ،(8)حداد يف املفسوخ نكاحها بعيبهاويف وجوب اإل

 .القطع أبنه ال جيب أحدمها:

                                                           

، واصطالحاً: امتناع املرأة 1/124املصباح املنري  اإلحداد لغًة: من احلد، وهو الفصل واملنع، انظر: (1)
 .8/12اتج العروس  ،22٩، انظر: الزاهر   من الزينة والطيباملتوىف عنها زوجها 

 هذا الفصل هو الفصل الثالث يف اإلحداد من كتاب الع دد. (2)
 يف )ز(: ابلوضع. (3)
 ب(.61/٩) (4)
 .11/338،337حبر املذهب  ،11/275انظر: احلاوي  (5)
 .11/275والقول الثاين وهو القدمي: أنه جيب، انظر: احلاوي  (6)
، حبر 11/275الوجه األول: جيوز هلا التطيب، والوجه الثاين: ال جيوز هلا التطيب، انظر: احلاوي  (7)

 .15/63، كفاية النبيه 11/338،337املذهب 
 يف )ز(: بعنتها. (8)
 يف )ز(: عنته.  (٩)
 .11/7٩،78انظر: البيان  (10)
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 .(1)القولنيأنه على  :وأشبههما

دة توانفساخ النكاح ابللعان والرضاع كقطعه ابلطالق البائن، وال جيب اإلحداد على املع
 .(2)الشبهة، وال على أم الولد ءمن النكاح الفاسد، وال من وط

، (3)بواالختضا لي،ابلثياب، واحل  واإلحداد املأمور به ترك الزينة، والطيب، والزينة تكون 
، وال حيرم عليها التنظف بتقليم (4)الوجهنيواالكتحال، وال جيب عليها لبس السواد يف أصح 

، وإزالة (5)اممَّ األظفار، واالستحداد إبزالة شعر اإلبط، والعانة، وغسل البدن يف البيت، أو احل  
 .(6)الوسخ إذا كان جنساً سل عند وجود سببه، وإزالة الوسخ، واالمتشاط، وقد جيب الغ  

                                                           

 أي: القولني يف املسألة السابق، وهو الراجح. (1)
 .6/263، التهذيب 11/338املذهب  انظر: حبر (2)
لسان ، وحنوه ، وكتمٍ من حناءٍ ي صبغ به خمتلف أعضاء البدن ما من اخلضاب، وهو: : االختضاب (3)

 .357/ 1العرب 
 .11/343،342والوجه الثاين: جيب لبس السواد، انظر: حبر املذهب  (4)
احلمام: املوضع الذي ي غتسل فيه، ومسي محاماً من احلميم وهو املاء احلار، وليس هو احلمام املعروف  (5)

حالياً، وإمنا قدميًا كان يقال احلمام للموضع الذي جيتمع فيه الناس لالغتسال، ويتم دفع أجرٍة 
الد الشام نا هذا يف بلالغتسال هناك، ومل تكن محاماٌت آنذاك يف بيوت الناس، وهي موجودٌة إىل يوم

 .427، معجم لغة الفقهاء   32/30وغريها، انظر: اتج العروس 
 .256، منهاج الطالبني   ٩/4٩6انظر: الشرح الكبري  (6)
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 ،(3)انتَّ اجلنس فيحل هلا جنس الك   (2)]أما[ ،(1)[وهنالو ]وأما الثياب فالنظر يف جنسها 
، وإن كانت نفيسًة انعمًة، (6)بيقي، والد  (5)بص  عر، والع  ، والش  (4)رب  والقطن، والصوف، والو  

: حيرم (10)(٩)القفال فقال، فيه واختلفوا نٌص، (8)مريس  رضي هللا عنه يف اإلب   (7)وليس للشافعي
 وقال، (11)املراوزةواختاره مجاعٌة من  ن على لونه األصلي، ولبسه زينٌة،عليها لبسه وإن كا

                                                           

 يف )ط(: كوهنا، واملثبت من: )ز(. (1)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (2)
يزيد ارتفاعه على  ،ةفئايزرع يف املناطق املعتدلة والد ،نبات زراعي من الفصيلة الكتانية حويلالكتان:  (3)

 ،تصر منها الزيت احلارعي   ،بزر الكتان :تعرف ابسم مدورةٌ  ومثرته عليقةٌ  ،زهرته زرقاء مجيلة ،نصف مرت
 .2/776، املعجم الوسيط تخذ من أليافه النسيج املعروفوي  

 .1/4٩0الوبر: صوف اإلبل، واألرانب وحنوها، القاموس احمليط  (4)
العصب: بروٌد مينيٌة ي عصب غزهلا أي: جيمع ويشد، مث ي صبغ وي نسج، فيأيت موشياً؛ لبقاء ما ع صب  (5)

 .3/377فيه أبيض مل أيخذه الصبغ، اتج العروس 
، ٩/54غة مسها دبيق، انظر: هتذيب اللالدبيقي: بفتح الدال من د ق ثياب مصر، منسوٌب إىل قريٍة ا (6)

 .1/18٩املصباح املنري 
هو: حممد بن إدريس الشافعي، أحد أئمة املذاهب الفقهية األربعة، وكفى بذلك شرفاً وفضاًل، تويف  (7)

 .٩٩-10/5سنة أربٍع ومائتني، انظر: سري أعالم النبالء 
اإلبريسم: فارسٌي معرٌب، أصله يف الفارسية: أ بريشم، ويعين الثياب املتخ ذة من احلرير، أو اخلز، انظر:  (8)

 .26، املعجم العريب ألمساء املالبس   1/384، املخصص 8/656احملكم واحمليط األعظم 
وليس هو القفال  ،ينينشيخ اخلراسا عرف ابلقفال الصغري املروزيي   ،عبد هللا بن أمحد بن عبد هللاهو:  (٩)

يد لق ق  طوذاك إذا أ   ،ذكر غالبا إال مطلقاً وال ي   ،كتب الفقه  يف هذا أكثر ذكراً و  ،الشاشي الكبري
ومن  ،هـ417تويف مبرو يف مجادى اآلخرة سنة ، وغريه تفقه على الشيخ أيب زيد املروزي، ابلشاشي
ى للسبكي ، انظر: طبقات الشافعية الكرب وكتاب الفتاوى ،وشرح الفروع ،شرح التلخيص :تصانيفه

 .1/183،182، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 5/53
 .٩/4٩3انظر: الشرح الكبري  (10)
، ومن ال املروزيالقف املراوزة: نسبًة إىل مرو، ويقال هلم أيضاً: اخلراسانيني، وشيخ طريقة املراوزة هو: (11)

اين، والقاضي حسني وغريهم، انظر: هناية املطلب= أشهر أصحاب هذه الطريقة: اجلويين، والفور 
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هو كالقطن، والكتان، إذ مل حتد ث فيه زينٌة ونفاسٌة يف ذاته، وال حيرم  :وآخرون (1)العراقيون
 (4)يهفالذي غلب  (3)ايبتَّ ليس هلا لبس الع   (2)عليها من الثياب إال املصبوغات، وعلى األول

 .(5)اإلبريسم، فإن كانت الغلبة للقطن ومل يكن مصبوغاً جاز

من صوٍف، فقد نص  (8)داهحريٌر، وس   (7)متهوهو الثوب الذي حل   :(6)زوأما اخل  
 :(11)(10)ينال الروايق الستتار اإلبريسم ابلصوف، ؛از لبسه هلا، واألصحاب على جو (٩)الشافعي

                                                           

، النجم ٩/4٩3، الشرح الكبري 5/54، طبقات الشافعية الكربى للسبكي 134،133=املقدمة/
 .8/15٩الوهاج 

أصحاب  ، ومن أشهريينيسفراإلأبو حامد ا العراقيون: نسبًة إىل العراق، وشيخ طريقة العراق هو: (1)
، طبقات 133والبندنيجي، واحملاملي وغريهم، انظر: هناية املطلب املقدمة/هذه الطريقة: املاوردي، 

 .8/15٩، النجم الوهاج ٩/4٩3، الشرح الكبري 5/54الشافعية الكربى للسبكي 
 أي: قول القفال األول.  (2)
اجم عالعتايب: صنٌف من قماٍش خشٍن ي تخذ من احلرير، والقطن خمطٌط حبمرٍة، وصفرة، انظر: تكملة امل (3)

 .31٩، املعجم العريب ألمساء املالبس   7/140،13٩العربية 
 يف )ز(: عليه. (4)
 .8/15٩انظر: النجم الوهاج  (5)
 .15/137انظر: اتج العروس مادة: خزز  (6)
 . 12/538حلمته: حلمة الثوب أعلى الثوب، وهو ما س د ي  بني السديني، انظر: لسان العرب  (7)
 .38/255سداه: سدى الثوب أسفل الثوب، انظر: اتج العروس  (8)
 .5/247انظر: األم  (٩)
من  ،عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد أبو احملاسن الروايين الطربي الشافعي القاضيهو:  (10)

تل ق  ، ة املؤمنوكتاب حلي ،وكتاب الكايف ،وكتاب مناصيص الشافعي ،كتاب حبر املذهب  :مصنفاته
 .1٩/167، انظر: الوايف ابلوفيات ةئحمرم سنة اثنتني ومخسمامن ي عشر اداحليوم اجلمعة 

 .11/342انظر: حبر املذهب  (11)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 69 - 
 

هلا لبس : (4)(3)الرفيع من الوبر، وقال اإلمام :أبنه اخلز (2)(1)اوردي[امل]وفسر  ،جل لبسهر ولل
لق طيكون شكاً يف حقيقته، وأن يكون اخلز ي  تمل أن وهذا منه حي   ،اخلز إن مل يكن من حريرٍ 

من حريٍر،  (7)رزٌ الثوب ط   (6)ولو كان يف، (5)على ما هو مركٌب من احلرير وغريه، وعلى غريه
: إن اثلثها، (٩)فثالثة أوجه  خفيًة،  (8)كانت صغريةً فإن كان أعالماً كباراً مل جيز هلا لبسه، وإن  

                                                           

واإلقناع  ،حلاويان تصانبفه: ، مأبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي الشافعيهو:  (1)
 ربيع األول ت يفما، واألحكام السلطانية ،ودالئل النبوة ،والتفسري ،وأدب الدين والدنيا ،يف الفقه

سري أعالم النبالء ، 5/267للسبكي  الكربى ، انظر: طبقات الشافعيةسنة مخسني وأربعمائة
18/64. 

يف )ط(: الرافعي، واملثبت من: )ز(، ومل أجده يف كالم الرافعي، وإمنا هو من كالم املاوردي، انظر:  (2)
 .11/280احلاوي 

لشيخ أيب ن أبو املعايل بن ايد إمام احلرمني ضياء الدعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حمم :هو (3)
سبعني و  تويف يف ربيع اآلخر سنة مثانٍ ، وإذا أ طلق اإلمام عند الشافعية فهو املراد، حممد اجلويين

 .1/256،255 ، انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبةالنهاية :ومن تصانيفه ،وأربعمائة
 .15/248انظر: هناية املطلب  (4)
 .11/280احلاوي  (5)
 يف )ز(: على. (6)
 .15/1٩5طرز: علٌم يف الثوب، انظر: اتج العروس  (7)
 يف )ز(: كان صغاراً. (8)
نع من لبسها؛ خلفائها، انظر:  (٩) نع من لبسها، والوجه الثاين: أهنا عفٌو ال مت  الوجه األول: أهنا زينٌة مت 

 .11/281،280احلاوي 
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نع من لبس مت  : و (1)منسوجًا معه جاز، قال الروايينكب بعد نسجه مل جيز، وإن كان ر  
 .(5)راز الذهببط   (4)، واملقانع(3)(2)[يبقو ر الق  ]

والسوار، أو صغرياً كاخلامت،  ،(6)لخاللبسه، سواٌء كان كبرياً كاخل  فليس هلا  وأما احللي
: حيل هلا لبس (10)(٩)واتبعه الغزايل ،(8)، سواٌء كان من ذهٍب، أو فضٍة، وقال اإلمام(7)رطوالق  

 .(12)الفضة (11)/اخلامت الذي حيل للرجال، وهو خامت

                                                           

 .11/344انظر: حبر املذهب  (1)
 .11/87يف )ط( و )ز(: القزقوين، واملثبت من: البيان  (2)
القرقويب: ثياٌب بيٌض من الكتان، ت نسب إىل قرقوب، من أعمال كسكر، وكسكر انحيٌة بني واسط  (3)

 .4/30، انظر اتج العروس والبصرة على طرف البطيحة من أرض العراق
 .22/٩1املقانع: مجع مقنع، وهو: ما تغطي به املرأة رأسها، وحماسنها، انظر: اتج العروس  (4)
 .11/281،280انظر: احلاوي  (5)
 .28/434،433اخللخال: حلٌي معروٌف تلبسه املرأة يف ساقها، انظر: اتج العروس  (6)
 .20/11، اتج العروس 2/4٩8القرط: ما تعلقه املرأة من ح لٍي يف شحمة أذهنا، انظر: املصباح املنري  (7)
 .15/248انظر: هناية املطلب  (8)
وس ولد بط ،سالم زين الدين أبو حامد الطوسي الغزايلحممد بن حممد بن حممد اإلمام حجة اإلهو:  (٩)

 :صانيفهومن ت ،ومخسمائة يف مجادى اآلخرة سنة مخسٍ تويف  ،أخذ عن اإلمام ،سنة مخسني وأربعمائة
، والوسيط، والوجيز، وإحياء علوم الدين، والفتاوى، انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة البسيط

1/2٩3. 
 .6/150انظر: الوسيط  (10)
 أ(.62/٩) (11)
 .1٩5انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (12)
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، وقال اإلمام(1)قال املاوردي : يف التحلي (2): وحيرم عليها لبس اجلواهر، والآللئ وإن قـ لَّت 
 .(4): واألظهر منه املنع(3)ابلآللئ تردٌد عندي، قال الغزايل

، ، والنحاس(8)(7)ر(ف  لي من )الص  وحيرم عليها لبس احل   :(6)والروايين (5)قال املاوردي
 (10)بعد الناظر إالعلى  (٩)إذا كان مشاهباً هلما، حبيث )خيفى( والرصا  املموه بذهٍب، أو فضةٍ 

قد ذلك منه وكانت ممن جرت عادهتا ابلتحلي مبثله، ولو كانت ال شدة التأمل، وكذا لو ف  
ي لجاز هلا لبسه، قاال: ولو كانت تلبس احل   (11)ملنفعٍة يتومهوهنانهم يستعملونه لك ،تتحلى مبثله

 .كرهكره لغري حاجٍة، ولو فعل ته إلحراز املال مل ي  ي   (13)، لكنه(12)ليالً وتنزعه هناراً جاز

، فاعلم أن ما جاز للمرأة لبسه من الكتان، والقطن، ومن احلرير (14)وأما املصبوغ )للزينة(
صد به قظر، فإن كان صبغاً ي  بغ ن  إذا كان على لونه األصلي، فإن ص   (15)على املذهب، فذلك

                                                           

 .11/282انظر: احلاوي  (1)
 .15/252انظر: هناية املطلب  (2)
 .6/150انظر: الوسيط  (3)
 .15/64،63انظر: كفاية النبيه  (4)
 .11/282انظر: احلاوي  (5)
 .11/344انظر: حبر املذهب  (6)
 سقط من: )ز(. (7)
 .12/331الصفر: ضرٌب من النحاس، انظر: اتج العروس  (8)
 سقط من: )ز(. (٩)
 يف )ز(: أن ال يعد. (10)
نبَّه املصنف رمحه هللا هنا على خطٍأ عقدٍي يقع فيه جهلة املسلمني، وهو لبس اخلامت أو اخليط لدفع  (11)

ده ة ملا يعتقدونه، ودافع الضرر هو هللا وحالضرر أو العني، وبني أن هذا جمرد وهٍم منهم، وال حقيق
 فيجب االعتصام به.

 يف )ز(: جاز له. (12)
 يف )ز(: لكن. (13)
 سقط من: )ز(. (14)
 يف )ز(: فذاك. (15)
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بل  ،قصد به الزينةفليس هلا لبسه، وإن كان ال ي   (1)الزينة غالبًا كاألمحر، واألصفر، والوردي
 الزينة ن كان مرتددًا بنيكاألسود، والكحلي فلها لبسه، وإ  عمل للمصيبة واحتمال الوسخي  

 متغرياً ، أو راً د  كاألخضر، واألزرق، فإن كان صايف اللون مل يكن هلا لبسه، وإن كان ك    وغريها
األمحر الذي فيه غريه، وإن كان أقرب إىل  :وهو ،واألزرق كاألخضر  (2)ب  ه  ك  فلها لبسه، واأل  

ود  .(3)احلمرة فهو كاألمحر، وإن كان أقرب إىل السواد فهو كاألس 

، وقال بغ قبل النسج أو بعده على املذهببني أن يكون ص   وال فرق يف املصبوغ احملرم
و أ وال فرق أيضاً بني أن يكون خشناً : ال حيرم املصبوغ قبل النسج، (5)(4)أبو إسحاق املروزي

 كان خشناً خشونًة ظاهرًة ال حيرم.  (7): أنه إذا(6)وفيه قوٌل نسبه بعضهم إىل القدمي .ليناً 

، ووسادٍة فال (8)طعٍ ش: وهو ما ي رقد عليه من بساٍط، ون  والف ر  وأما الزينة يف أاثث البيت، 
يف منزهلا  لرتدده بني الفراش والثياب، وتعتد ؛للحاف ففي جواز املصبوغ منه نظرٌ حيرم، وأما ا

 .(٩)وإن كان أحسن املنازل

 

                                                           

 يف )ز(: الورد. (1)
 .1/215انظر: الصحاح  (2)
 .٩/4٩4،4٩3، الشرح الكبري 15/24٩انظر: هناية املطلب  (3)
، خلصهو  أحد األئمة من فقهاء الشافعيني، شرح املذهب، ،إسحاق املروزي إبراهيم بن أمحد أبوهو:  (4)

ومن تصانيفه:  ،ثالمثائةتويف أبو إسحاق املروزي الفقيه مبصر لتسع خلون من رجب سنة أربعني و 
 .6/4٩8، انظر: اتريخ بغداد شرح خمتصر املزين

 .18/187، اجملموع ٩/4٩4،4٩3انظر: الشرح الكبري  (5)
 .5/248انظر: األم  (6)
 يف )ز(: إن. (7)
 .22/261النطع: بساٌط من األدمي معروٌف، انظر: اتج العروس  (8)
 .204،203، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/٩/4٩6انظر: الشرح الكبري  (٩)
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 :مسائلوأما الطيب ففيه 

 .(1)دمكما تق استعمالهم حيرم عليها استعمال كل طيب حيرم على احمل ر  : األوىل

حيرم عليها أن تدهن رأسها، سواٌء كان يف الدهن طيٌب أم ال، حىت لو كانت : الثانية
، (2)جري   والش   الزيت،ك  ليس فيه طيبٌ  هلا حليةٌ مل جيز دهنها، وال حيرم عليها أن تدهن بدهنا بدهنٍ 

يها أكل طعاٍم ذا حيرم علكدهن الورد، والبنفسج، وك  وحيرم عليها دهنه ابلدهن املطيب والسمن،
 .(3)فيه طيبٌ 

 واليدين، والرجلني، قال املاورديوكذا حيرم عليها اخلضاب ابحلناء يف الوجه، 
 .حاجةٍ  (6)/كان لغري  (5)]إن[ كرها ذلك فيما حتت الثياب، لكن ي  : وجيوز هل(4)والروايين

: ال نقل فيه عن األصحاب، (7)قال اإلماموأما تصفيف الشعر وجتعيده بغري دهٍن، 
، والظاهر ليولست أدري ما أقول فيه، وال ميتنع أن يكون من التزين مبثابة استعمال احل  

 االقتصار على ما نص عليه األولون.

، بٌ م عليها أن تكتحل به، وإن مل يكن فيه طيالكحل إن كان فيه طيٌب ح ر  : الثالثة

داء، وقيل : أنه جيوز للمرأة السو وجه  كتحال به، وفيه مل جيز هلا اال  اإلمثد :فإن كان أسود وهو

                                                           

 .8/407، روضة الطالبني ٩/4٩5، وانظر: الشرح الكبري 66راجع    (1)
 .1/308الشريج: فارسٌي معرٌب من: ش ري  ه، وهو: دهن السمسم، املصباح املنري  (2)
 .٩/4٩5، الشرح الكبري 11/84انظر: البيان  (3)
 .11/341، حبر املذهب 11/27٩انظر: احلاوي  (4)
 يف )ط(: وإن، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (5)
 ب(.62/٩) (6)
 .15/252انظر: هناية املطلب  (7)
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لياًل ومتسحه  (2)وغريه (1)دٍ م  : أنه جيوز مطلقاً، وجيوز هلا االكتحال به عند احلاجة لر  قول  فيه 
 .(3)هناراً، فإن دعت ضرورةٌ إىل استعماله هناراً جاز، وال أبس ابستعماله يف غري العني كاحلاجب

فيحرم على السوداء، وكذا البيضاء على  (5)(4)[رب  ]الص   :وهو الكحل األصفروأما 
ة اليت تورد ر الصحيح، وحيرم عليها أن تطلي ابلكحل األصفر وجهها؛ ألنه حيسنه، وكذا احلم

 (٩)وجهها، والغالية (8)]وتنقش[، (7)أصابعها ف  رّ  ط  ت  العرائس، وأن  (6)اجديف  س  إو اخلد والوجه، 
 .(11)الوجه كاخلضاب (10)سود[طيٌب فتحرم وإن ذهبت رائحتها؛ ألهنا ]ت  

                                                           

موي احلار الديطلق عند قدماء األطباء على الورم الرمد: مرٌض يصيب العني فيوجعه ويورمه،  (1)
 ببه مواداً حيدث يف امللتحم سواء كان س ا عند املتأخرين فيطلق على كل ورمٍ وأم، احلادث يف امللتحم

اتج ، 1/873، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم 3/185، انظر: لسان العرب أو ابردةً  حارةً 
 .8/116العروس 

 يف )ز(: أو غريه. (2)
 .8/407، روضة الطالبني ٩/4٩5انظر: الشرح الكبري  (3)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (4)
 .1/331انظر: املصباح املنري  (5)
اإلسفيداج: هو رماد الرصا  واآلنك تطلي به املرأة وجهها لتتجمل به، ويكون على هيئة مسحوق،  (6)

 .4/32٩، معجم منت اللغة 1/134، تكملة املعاجم العربية 6/40انظر: اتج العروس 
، اتج العروس 2/371ملصباح املنري اتطرف أصابعها: ختضب أطراف أصابعها حبناٍء أو غريه، انظر:  (7)

24/86. 
 .11/83يف )ط( و )ز(: كلمة غري مفهومة، واملثبت من: البيان  (8)
الغالية: أخالٌط من الطيب، ومسيت بذلك؛ ألهنا ت غلى مع بعضها على النار، وقيل: ألهنا غالية الثمن،  (٩)

 .3٩/184، اتج العروس 2/452انظر: املصباح املنري 
 يف )ط(: تشوه، واملثبت من: )ز(. (10)
 .8/407، روضة الطالبني 11/84،83، البيان 11/27٩انظر: احلاوي  (11)
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للوفاة اإلحداد، أو املعتدة مطلقًا مالزمة املسكن الذي وقعت الفرقة  ولو تركت املعتدة
فيه، يف املدة أو بعضها، عاملًة ابحلال أو جاهلًة، أبن مل يبلغها خرب موته، أو فراقه إال بعد 

 .(1)عصت العاملةمضي العدة، مل يقدح ذلك فيها وإن 

 : يف السكنىالباب الثاني

 :فصول   أربعة وفيه

 يستحق السكنى من املعتدات فيمناألول: 

 :(2)أنواع   وهي

فتستحق  الطالق، د  د  املعتدة عن طالٍق رجعٍي، أو ابئٍن، بعوٍض أو الستيفاء ع   :األول
 .(3)حامالً كانت أو حائال)السكىن 

                                                           

 .8/408، روضة الطالبني ٩/4٩6انظر: الشرح الكبري  (1)
 .8/408، روضة الطالبني ٩/4٩7انظر: الشرح الكبري  (2)
 انظر: املصدرين السابقني. (3)
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، وكذا املستولدة (1)(شبهٍة، أو نكاٍح فاسٍد، فال تستحق السكىن ءاملعتدة عن وط :الثاني
أو حوامل،  (6)حوائل (5)أنه ال فرق بني أن يكنَّ  (4)(3)، والرافعي(2)الغزايلإذا عتقت، وإطالق 

ون السكىن، فرق أبن احلمل ينتفع ابلطعام دوإن أوجبنا هلن النفقة بناءً على أهنا للحمل، وقد ي  
: (٩)حكيا خالفاً يف إجياب السكىن حيث جتب النفقة، قال اإلمام (8)، واملاوردي(7)لكن اإلمام

 والسكىن أوىل ابلثبوت من النفقة. ،واألظهر الوجوب

 .(10)القولنيوتستحق السكىن يف أصح  املعتدة عن الوفاة، :الثالث

وحنوه،  (11)]عيبٍ ب فسخٍ [إبسالٍم، أو ردٍة، أو رضاٍع، أو املعتدة ابنفساخ النكاح  :الرابع
 :(12)طرق  يف استحقاقها السكىن 

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 .6/153انظر: الوسيط  (2)
 ،حممد بن عبد الكرمي بن الفضل اإلمام إمام الدين أبو القاسم الرافعي القزويينعبد الكرمي بن هو:  (3)

 تعاىل سنة ه هللاوتويف بقزوين رمح ،ف شرح الوجيز يف بضعة عشر جملداً صنَّ  تفقه على والده وغريه،
، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 1٩/63لوايف ابلوفيات ، انظر: اةئوعشرين وستما ثالثٍ 

2/75-77. 
 .٩/4٩٩انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: يكون. (5)
 .28/377حوائل: مجع حائل، وهي: املرأة غري احلامل، انظر: اتج العروس  (6)
 .15/213انظر: هناية املطلب  (7)
 .11/276انظر: احلاوي  (8)
 .15/213انظر: هناية املطلب  (٩)
، الشرح الكبري 11/256ا، انظر: احلاوي والقول الثاين: ال تستحق السكىن؛ ألنه ال نفقة هل (10)

٩/4٩7. 
 يف )ط(: بفسخ عيٍب، واملثبت من: )ز(. (11)
 .8/40٩،408، روضة الطالبني ٩/4٩٩،4٩8انظر: الشرح الكبري  (12)
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 .(1)املتقدمان يف املتوىف عنها قوالنالفيه  :أحدها

هو  خ  س  إن كان هلا مدخٌل يف ارتفاع النكاح، أبن فسخت بعيبه، أو بعتقها، أو ف   والثاين:
بعيبها، فال سكىن هلا قطعاً، وإن مل يكن هلا مدخٌل فيه، كانفساخه إبسالم الزوج، أو ردته، أو 

 .(4)القوالنالسكىن  (3)/أجنبيٍة، ففي استحقاقها (2)[رضاع]إ

قطعاً،  (6)هاتاستحققطعاً، وإال  (5)إن كان هلا مدخٌل يف الفسخ مل تستحقها والثالث:
 .(8)(7)وصححه القاضي

اٍع، أو ضمل تستحقها، وإن كانت بر  فرقة إن كانت ابلعيب، أو ابلغرورأن ال الرابع:
 .(٩)، واملذهب أهنا تستحقها كاملطلقةفوجهان مصاهرٍة، أو خبيار عتقٍ 

                                                           

 .٩/4٩8الشرح الكبري ومها: وجوب السكىن، وعدم وجوب السكىن، انظر:  (1)
 يف )ط(: رضاع، واملثبت من: )ز(. (2)
 أ(.63/٩) (3)
أي: القوالن السابقان يف مسألة املتوىف عنها زوجها، ومها: وجوب السكىن، وعدم وجوب السكىن،  (4)

 .٩/4٩8انظر: الشرح الكبري 
 يف )ز(: يستحقها. (5)
 يف )ز(: استحقها. (6)
 :صنفاتهممن و ، يأصحاب القفال املروز  وهو من أجلّ   ،يم أبو على احلسني بن حممد املروز اإلماهو:  (7)

 يالقاض تويف ،ب التتمة، والتهذيبصاح :، تفقه عليه مجاعات من األئمة، منهمالفتاوىو  يقة،لتعلا
 .1/164هتذيب األمساء واللغات ، انظر: هـ462الثالث والعشرين من احملرم سنة يف   حسني رمحه هللا

 .22٩، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/٩/4٩8انظر: الشرح الكبري  (8)
 .٩/4٩8والوجه الثاين: أهنا ال تستحق السكىن، انظر: الشرح الكبري  (٩)
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: (4)(3)اخلوارزمي: وهو املذهب، وقال (2)(1)القطع أبهنا تستحقها، قال املتويل واخلامس:
خرج عية، فأن اليت انفسخ نكاحها ابختالف الدين كالرج :وجهاً  (5)هو األصح، وحكى اإلمام

 .ادسة  طريقة  سمن هذا 

ابستحقاقها  (7)، والكايف(6)وأما اليت انفسخ نكاحها ابللعان، فقطع صاحبا التهذيب
إن كانت و  ،السكىن كاملطلقة، ومنهم من قال: هي كالفرقة إبسالمه، فيأيت فيها اخلالف

: ولو كانت الفرقة حصلت ابلطالق، مث العن ها بعد (٩)(8)قال البغوي ،حامالً، أو نفى احلمل
أوىل، وإال  تستحق السكىن يف حال النفي قبل البينونة فبعدها :البينونة لنفي احلمل، فإن قلنا

 .(10)وجهنيحيتمل 

                                                           

 تفقه على الفوراين ،عبد الرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري الشيخ أبو سعد املتويلهو:  (1)
وتصانيف أخرى  ،وأكمله غري واحد ،ومل يكلمه -م  به كتاب اإلابنة للفوراينمت َّ - ف التتمةصنَّ  وغريه،
، طبقات الشافعية 3/133انظر: وفيات األعيان  هـ،427 :وقيل هـ،478تويف يف شوال سنة انفعة، 

 .1/248،247البن قاضي شهبة 
 .251،250/انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي (2)
حب صا، مد بن العباس بن أرسالن أبو حممد العباسي مظهر الدين اخلوارزميحممود بن حمهو:  (3)

تويف يف آخرون، و مسع منه يوسف بن مقلد ، و تفقه على احلسن بن مسعود البغوي، الكايف يف الفقه
 .7/2٩0،28٩طبقات الشافعية الكربى للسبكي ، انظر: هـ568شهر رمضان سنة 

 .231،230الرمحن فرج/ املطلب العايل حتقيق: عبدانظر:  (4)
 .15/213انظر: هناية املطلب  (5)
 .6/365انظر: التهذيب  (6)
 .230،22٩املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (7)
وكتاب  ،نةف شرح السمصنّ  ، الشافعي و حممد البغوي ابن الفراءأب احلسني بن مسعود بن حممدهو:  (8)

مخسمائة، و  تويف مبرو الروذ يف شوال سنة ست عشرة، ي حسنيتفقه على القاض، التهذيب يف الفقه
 .11/250انظر: اتريخ اإلسالم 

قلت: ليس هو من كالم البغوي، وإمنا هو من كالم القاضي الطربي كما عزاه إليه ابن الرفعة يف  (٩)
 .230املطلب، ولعله سهٌو من الناسخ، وهللا أعلم، انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/

 .10/42الوجه األول: تستحق السكىن، والوجه الثاين: ال تستحق السكىن، انظر: الشرح الكبري  (10)
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 فروع  

ة على السكىن يف العد)الصغرية اليت ال حتتمل اجلماع، ينبين استحقاقها : األول
 :ذا س لمت إىل الزوج، سواءٌ كان ميكنه اجلماع أم ال، فإن قلناإالنفقة يف النكاح  (1)(استحقاقها

ال تستحقها  :قلنا وجوهبا، وإنتستحق النفقة فيه استحقت السكىن يف عدة الوفاة على القول ب
بىن أيضًا على ، وينبغي أن ي  (4)، واإلمام(3)مل تسحق السكىن فيها، كذا قاله القاضي (2)]فيه[

وإن مل جتب نفقتها؟ فإن إحلاق  (6) ]هام  لم س  ت  [، أهنا إذا س لمت له هل عليه (5)خالٍف آخر أييت
 .(8)أوىل من إحلاقه ابلنفقة (7)(ابلسكىن)إجياب السكىن 

حلرة للمتوىف عنها ا :بعد الدخول، أو تويف عنها، أو قلنا (٩)جة إذا طلقهااملزوَّ  األمة: الثاني
ورفع يده  ،اً مها سيدها لياًل وهنار نظر، فإن سلَّ ي   ؟النفقة، فهل تستحق هذه سكىًن يف العدة

ما يف ك  وإن كان يستخدمها هنارًا فله ذلك)استحقت السكىن كالنفقة يف النكاح،  عنها
إذا سّلمها  (10)(النكاح، ينبين استحقاق السكىن يف العدة على استحقاقها النفقة يف النكاح

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 يف )ط(: فيها، واملثبت من: )ز(. (2)
 .233،232انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (3)
 .15/214انظر: هناية املطلب  (4)
 .314انظر    (5)
 يف )ط(: تسليمها، واملثبت من: )ز(. (6)
 سقط من: )ز(. (7)
 .٩/4٩٩انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ز(: طلقت. (٩)
 سقط من: )ز(. (10)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 80 - 
 

، وإال فال ،استحقت السكىن يف العدةتستحقها  :تقدمت، فإن قلنا (1)أوجه  ليالً ال هناراً، وفيه 
 .(2)انهصّ  ح  لكن للزوج إسكاهنا حالة فراغها من خدمة السيد لي  

، فحكيا أوالً خالفاً يف وجوب مالزمة املسكن عليها، وبنياه على (4)، والغزايل(3)وزاد اإلمام
أان  :خالٍف آخر من هناك، فيما إذا طلب زوجها أن يتسلمها لياًل يف منزله، وقال السيد

و جياب الزوج وه :فإن قلنا ؟من داري، هل جياب الزوج أو السيدأسلمها إليك يف بيٍت 
كما يف   ، ال هناراً ليالً  اح يف العدةنه الزوج يف زمن النكالصحيح، فعليها مالزمة املنزل الذي عيَّ 

فهل  ينه من داره،جياب السيد فوجبت العدة يف البيت الذي ع :، وإن قلنا(5)/حالة النكاح
 نها يوماً يف هذا البيت،سك  ال، وقد كان للسيد أن ي   :أصحهما ،(6)وجهانفيه  ؟يلزمها مالزمته

 .احلال، كذلك مث َّ  (7)ستقريلويوماً يف هذا البيت 

وجٍه،  نه السيد يفنه الزوج، أو الذي عيَّ فإن ألزمناها مالزمة املسكن الذي عيَّ  :(٩)(8)قاال
قة الزوج خالٌف، مبيٌن على اخلالف السابق يف أهنا تستحق النفففي وجوب أجرة املسكن على 

تستحقها  :قلنا فإن ؟ستحق شيئاً منها، أو تستحق شطرهامجيعها إن أسلمها ليالً فقط، أو ال ت
جيب عليه أجرة  (10)]كما[مجيعها، أو كان السيد يسلمها لياًل وهناراً وجبت أجرته كالنفقة، 

ال  :لنانه السيد، كما صرح به اإلمام، وإن ق، أو البيت الذي عيَّ نه يف النكاحالبيت الذي عيَّ 
                                                           

الوجه األول: أن النفقة على السيد، والوجه الثاين: أن النفقة على الزوج، والوجه الثالث: أن النفقة  (1)
 .5/1٩6عليهما نصفني، انظر: الوسيط 

 .8/40٩، روضة الطالبني ٩/4٩٩ظر: الشرح الكبري ان (2)
 .15/216،215انظر: هناية املطلب  (3)
 .6/154،153انظر: الوسيط  (4)
 ب(.63/٩) (5)
 .6/154،153الوسيط والوجه الثاين: يلزمها مالزمته، انظر:  (6)
 يف )ز(: فيستقر. (7)
 أي: اإلمام والغزايل. (8)
 .6/154، الوسيط 15/215انظر: هناية املطلب  (٩)
 يف )ط(: وكما، واملثبت من: )ز(. (10)
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مقتضى  تستحق نصف النفقة، و  :األجرة، وسكتوا عن التفريع على قولنا (1)تستحقها مل تستحق
 .م اإلمام أهنا تستحق نصف السكىنكال

 سلمها: ال تستحق السكىن يف صلب النكاح إذا (5)(4)، وابن الصباغ(3)(2)يمل  وقال س  
 .كالنفقة على املذهب  ،على املذهب سيدها يف الليل دون النهار

ن ماءه، كان على السيد صّ  ح  سكنها لياًل لي  : فإن اختار الزوج أن ي  (6)قال ابن الصباغ
 إرساهلا ليالً كما يف النكاح، وال جيب ذلك على الزوج.

هلا إذ ال نفقة هلا،  : ال سكىن(7)الناشزة إذا طلقت يف دوام النشوز، قال القاضي: الثالث
، فنشزت يف أثنائها سقط (10)فقال: لو وجبت العدة وهي غري انشزةٍ  (٩)]وزاد[ (8)واتبعه املتويل

                                                           

 يف )ز(: يلزمه. (1)
 أئمةٌ لى يديه ، خترج عالزم الشيخ أاب حامد ،سليم بن أيوب بن سليم الفقيه أبو الفتح الرازيهو:  (2)

تاب وك ،وكتاب الفروع ،اجملرد :ومن تصانيفه ،هـ447سنة  يف صفر، تويف الشيخ نصر املقدسي :منهم
شهبة  ، انظر: طبقات الشافعية البن قاضيوكتاب اإلشارة ،وكتاب الكايف، رؤوس املسائل يف اخلالف

1/226. 
 .237انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (3)
، صنف دياعبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر أبو نصر ابن الصباغ البغدهو:  (4)

ادى األوىل ن مجمالعاشر يوم الثالاثء  تويف ،وغريه الشامل وغريه، أخذ عن الشيخ أيب الطيب الطربي
 .1/465،464، انظر: طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري وسبعني وأربعمائة سنة سبعٍ 

 .237انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (5)
 .237، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/11/52انظر: البيان  (6)
 .238انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (7)
 .252انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (8)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (٩)
 يف )ز(: انشٍز. (10)
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أيضًا على سقوط  (2)(1)سكناها، فإن عادت إىل الطاعة عاد حق السكىن، ونص البندنيجي
 .ن غري احلامل إذا نشزت يف العدةنفقة البائ

إذا مات زوجها، أو ابنت منه  :القاضي نظٌر، فالوجه أن يقال: ويف ما قاله (3)قال اإلمام
 من جهة الشرع. (5)]تلزمه تعبداً[يلزمها أن  اهل (4)[]نكاحٍ وهي انشٌز، وكانت يف منزل 

 فرع  

مل يصح اإلسقاط؛ ألن  السكىن (7)]مؤنة[: أن املعتدة لو أسقطت (6)قفاليف فتاوى ال
 .(8)(بعد  )ما مل جيب السكىن جتب يوماً يوماً، وال يصح إسقاط 

 

 

 

 

 

                                                           

داد على الشيخ أيب قه ببغالف س  ر  د   ،أبو علي البندنيجيبن حيىي الشيخ  احلسن بن عبيد هللاهو:  (1)
كتاب و  ،التعليقة املسماة ابجلامعمن مؤلفاته: و  ،هـ425سنة  مجادى األوىل يفتويف  ،سفراييينحامد اإل

  .1/207،206 ، انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبةاجلامع ، وكتابالذخرية وهو دون التعليقة
 .238انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (2)
 .15/216انظر: هناية املطلب  (3)
 .15/216سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: هناية املطلب  (4)
 .15/216واملثبت من: هناية املطلب  سقط من: )ط(، ويف )ز(: تلزمه هذا، (5)
 .260انظر: فتاوى القفال    (6)
 يف )ط(: نفقتها، واملثبت من: )ز(. (7)
 سقط من: )ز(. (8)
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 : يف أحوال املعتدةالفصل الثاني

من تستحق السكىن من املعتدات، فلها وعليها لزوم املسكن الذي كانت فيه عند الفراق 
ج وورثته من و أن خترج، وللز إال لعذٍر، وليس للزوج وال ألهله بعد موته إخراجها منه، وال هلا 

 .(2)منعها من ذلك (1)]بعده[

انتقاهلا إىل موضٍع آخر من غري عذٍر مل جيز، وكان للحاكم املنع  ىولو اتفق الزوجان عل
منه حلق هللا تعاىل، هذا فيما عدا عدة الطالق الرجعي، فأما عدة الطالق الرجعي، ففي 

: أهنا كالبائن، وهو نصه (5)حيث شاء، ويف النهايةسكنها : أن الزوج ي  (4)، واملهذب(3)احلاوي

 :(8)/مراتباليت تدعو إىل اخلروج على  ، واألعذار(7)ومقتضى إطالق األكثرين (6)يف األم

القريب، والصاحب، واملريض، وعمارةٍ جديدٍة،  (٩)ما هو لتحصيل مصلحٍة كزايرة :األوىل
 .(10)واستنماء ماٍل، وتعجيل حجة اإلسالم، فال جيوز اخلروج لشيٍء من ذلك

                                                           

 يف )ط(: بعدها، واملثبت من: )ز(. (1)
 .8/410، روضة الطالبني ٩/500انظر: الشرح الكبري  (2)
 .11/248انظر: احلاوي  (3)
 .3/125انظر: املهذب  (4)
 .15/217انظر: هناية املطلب  (5)
 .5/242انظر: األم  (6)
 .٩/500الكبري انظر: الشرح  (7)
 أ(.64/٩) (8)
 يف )ز(: لزايرة. (٩)
 .٩/50٩، الشرح الكبري 6/155انظر: الوسيط  (10)
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أن خترج لضرورٍة، فمن ذلك أن تلزمها العدة يف دار احلرب، فعليها اخلروج إىل  :الثانية
ينها، ونفسها، فال خترج على د (2): إال أن أتمن(1)اإلسالم وال متكث للعدة، قال املتويل دار

 .(3)حىت تعتد

ستوىف إال جمللس احلكم كحٍد، أو تعزيٍر، أو مينٍي، وهي حٌق ال ي   عليها (4)ومىت وجب
اكم لذلك، أو حضر احل (7)ةً ر  دَّ وتعود إىل مسكنها، فإن كانت خم    ،فتأيت إليه لذلك (6)(5)ر زةٌ بـ  

 .(8)بعث انئبه ومل خترج

رج، فإن مل تنقض العدة خت   :أصحهما ،(٩)وجهانولو وجب عليها تغريٌب، ففي إخراجها 
 .(10)مدته رجعت بعدها إىل منزل العدة يف

أو سارٍق، أو فاسٍق  ومنه أن ختاف على نفسها، أو ماهلا من حريٍق، أو غرٍق، أو هدٍم،
 .(11)فلها اخلروج

                                                           

 .256انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (1)
 يف )ز(: ي ؤمن. (2)
 .٩/511انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ز(: ومنه أن جيب. (4)
 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (5)
 .13/138الربزة: من النساء اجلليلة اليت تظهر للناس، وجيلس إليها القوم، هتذيب اللغة  (6)
د هلا سرٌت يف انحية البيت، انظر: اتج العروس  (7)  .11/140املخدرة: البكر اليت مي 
 .15/70، كفاية النبيه ٩/511انظر: الشرح الكبري  (8)
رج، انظر: حبر املذه (٩)  .11/332ب والوجه الثاين: ال خت 
 .11/332، حبر املذهب 11/26٩انظر: احلاوي  (10)
 .8/415، روضة الطالبني 6/255انظر: التهذيب  (11)
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تستطيل  (2)و، أوذبأتذاًي شديداً، أو كانت ت، أو جرياهنا (1)ومنه أن تتأذى من أمحائها
مجيعهم، فإن   (3)]سعت[املسكن إذا كانوا يف داٍر واحٍد لساهنا عليهن، فيجوز إخراجها من 

ملعتدة من نقل اى مل ت  كانت ال تسعهم نقلوهم عنها وبقيت هي، وإن كان األمحاء يف داٍر أخر 
 .(5)متجاورتني (4)ة إذا مل تكن الدارانءاذدارها ابلب

اي عليها مل ذو بأ ،ت على األبوينذالزوجية يف بيت أبويها، فبولو كانت تسكن يف حال 
 .(7)ت عليهن ن قلن دوهنا مث  ذيضاً وبها يف دار أبويها أؤ أمحاكان   (6)ل واحداً منهم، وإننق  ت  

ت على أمحائها تسقط سكناها، وعليها أن تعتد يف بيت أهلها، ذب (٩): ولو(8)قال البغوي
 (12)، واملنصو (11)يسقط حقها من السكىن كما تسقط نفقتها ابلنشوز :(10)يف الكايفوقال 

                                                           

أمحائها: من األمحاء مجع محو، ومحو املرأة: أبو زوجها، ومن كان من ق ب له كاألخ وغريه، انظر: اتج  (1)
 . 37/474العروس 

 يف )ز(: و. (2)
 يف )ط(: يسع، واملثبت من: )ز(. (3)
 يف )ز(: الدار. (4)
 .8/416،415، روضة الطالبني ٩/50٩انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: ولو. (6)
 .٩/510، الشرح الكبري 11/312،311انظر: حبر املذهب  (7)
 .6/252انظر: التهذيب  (8)
 يف )ز(: وإذا. (٩)
 .246محن فرج/انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الر  (10)
 يف )ز(: حقها من النشوز. (11)
 .5/252انظر: األم  (12)
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 (3)تحرى القرب من مسكنيآخر، و  أن الزوج ينقلها إىل مسكنٍ  (2)اجلمهور (1)والذي نقله
 .(6)وهو الظاهر، وما يف الكايف حيتمل هذا وما قاله البغوي، (5)(4)(كما سيأيت)العدة 

، أو بيع الغزل، أو (7)]القطن[احلاجة إىل اخلروج لشراء الطعام، أو الشراب، أو  :الثالثة
إال إبذنه،  : ال خترج لذلك(٩)، وصاحب الكايف(8)القاضيحنو ذلك، فإن كانت رجعيًة قال 

 .اة، واملسبية يف زمن االسترباءاملشرت  (12)(اجلارية): وكذا احلكم يف (11)، واملتويل(10)قال القاضي

، وهلا إذا مل يكن هلا كافٌل يقوم هبا ،فاٍة جاز هلا اخلروج لذلك هناراً وإن كانت معتدًة عن و 
نوم إىل تبيت وتعود وقت الل، واحلديث، لكن ال أن خترج لياًل إىل دار بعض اجلريان للغز  

 .(13)منزهلا

                                                           

 يف )ز(: الذي ذكره. (1)
 .٩/510انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: منزل. (3)
 سقط من: )ز(. (4)
 .102انظر    (5)
 .٩/510، الشرح الكبري 260انظر: فتاوى القفال    (6)
 يف )ط(: املقطن، واملثبت من: )ز(. (7)
 .24٩،248انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن الفرج/ (8)
 انظر: املصدر السابق. (٩)
 انظر: املصدر السابق. (10)
 .٩/510، الشرح الكبري 253حتقيق: عزيزة العبادي/انظر: تتمة اإلابنة  (11)
 سقط من: )ز(. (12)
 .8/416، روضة الطالبني ٩/510انظر: الشرح الكبري  (13)
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شبهٍة، أو نكاٍح فاسٍد، فهي كاملعتدة عن الوفاة، قال  ءوط (1)(من)وإن كانت يف عدٍة 
ه على أهنا عوهذا كأنه فرَّ  ،هلا النفقة فال يباح هلا اخلروج :: إال أن تكون حاماًل وقلنا(2)املتويل

 .(5)(4)/مع النفقة السكىن، وعلى أنه جيب تعجيل النفقة فتصري كالرجعية (3)تستحق

كانت يف عدة طالٍق ابئٍن، أو فسٍخ، جاز اخلروج هلذه احلاجات على اجلديد دون   (6)وإن
 .رورةٍ جتب نفقتها فال خترج إال لض :فإن قلنا أما احلامل ،: هذا يف احلائل(8)، قال املتويل(7)القدمي

إبشرافه على الضياع، ومل يكن هلا من  (٩)وجيوز للمعتدة اخلروج حلفظ ماهلا إذا أ خربت
 .(10)م فسيأيتا كلهم، وإن ارحتل بعضهحيفظه، والبدوية تفارق منزهلا وترحل مع احلي إذا ارحتلو 

مدة اإلجارة، خرجت املعري وانقضت  (11)]فرجع[ ولو كان املسكن مستعاراً، أو مستأجراً،
 .(12)على ما سيأيت

ابلنهار دون الليل، خبالف ما إذا كان لضرورٍة، ومهما جاز اخلروج حلاجٍة اختص ذلك 
 .(13)وينبغي أن يكون احلكم كذلك فيما إذا أشرف ماهلا على الضياع

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 .253انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (2)
 يف )ز(: ال تستحق. (3)
 ب(.64/٩) (4)
 .٩/511انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: ولو. (6)
 .٩/511انظر: الشرح الكبري  (7)
 .254انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (8)
 يف )ز(: شعرت. (٩)
 .٩/505، الشرح الكبري 6/155، الوسيط 116انظر:    (10)
 يف )ط(: فريجع، واملثبت من: )ز(. (11)
 .٩/512، الشرح الكبري 6/155، الوسيط 103انظر:    (12)
 . 6/155انظر: الوسيط  (13)
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 : فيما جيب على الزوجالفصل الثالث

 :مسائل وفيه

يف ملك الزوج، أو إعارته، أو إجارته،  (2)أهنا إذا كانت ساكنةً يف مسكنٍ  (1)تقدم: األوىل
ين ثمل جيز إخراجها منه، وال له مساكنتها، وال مداخلتها، سواٌء كانت ابئناً، أو رجعيًة، واست  

 :(3)موضعانمن ذلك 

فأراد أن يسكن يف إحدامها وي سكنها يف األخرى،  ،(4)رٌ ج  تكون يف الدار ح   أن :أحدمها
، والبئر، واملرقى إىل السطح يف الدار مل (7)(6)، واملسرتاح(5)طبخ[كامل]فإن كانت مرافق احلجرة 

، وإن كانت فيها مرافقها، فإن (8)أو من يف معناه على ما سيأيت ،جيز، إال إذا كان معها حمرمٌ 
ن م ق، أو س دَّ، جاز كاحلجرتنيغل  مل يكن عليها ابٌب فكذلك، وإن كان عليها ابٌب ي  

 .(11)املتجاورتني، والدارين (10)(٩)اخلان

                                                           

 .83راجع    (1)
 يف )ز(: منزٍل. (2)
 .8/41٩،418، روضة الطالبني 515-٩/513انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ز(: حجرٌة. (4)
 .٩/514يف )ط( و )ز(: املرفق، واملثبت من: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: واملراح. (6)
 .6/422املسرتاح: هو املخرج، انظر: اتج العروس  (7)
 .8٩انظر:    (8)
 يف )ز(: واخلان. (٩)
 .34/502اخلان: احلانوت، فارسٌي معرٌب، انظر: اتج العروس  (10)
 .8/41٩،418، روضة الطالبني ٩/514انظر: الشرح الكبري  (11)
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واشرتط مجاعٌة أن ال يكون ممر إحدامها على األخرى، كما لو كانت الدار واسعًة ليس 
ميز ألهنا ال تتمل جيز له أن يساكنها وإن كان معها حمرٌم؛  (1)فٌ ف  ص  فيها إال بيٌت واحٌد، وابقيها 

 .(2)من املسكن مبوضعٍ 

أبين حائاًل بيين وبينها، وكان ما يبقى هلا سكىن مثلها فله ذلك، مث إن جعل  :فلو قال
ابب مسكنه خارجاً عن سكناها فال حاجة إىل احملرم، وإن جعله يف مسكنه مل جيز أن يسكنه 
 إال بشرط احملرم، أو من يف معناه، خبالف ما إذا كان يف الدار بيتان يسعها أحدمها، فإنه جيوز

 .(3)ر مع وجود احملرمأن يسكن اآلخ

ومنهم من ال يشرتط أن ال يكون ممر إحدامها يف األخرى، واكتفى أبن ال يكون على 
ق جيوز ل  غق، ويشهد له أن البيتني من الدار الكبرية إذا انفرد كٌل منهما بباٍب ي  غل  احلجرة ابٌب ي  

 .(5)اآلخر، كالبيتني من اخلان واملط لّ قأحدمها  (4)(هي)أن تسكن 

: ال جيوز أن يسكنا بيتني من داٍر واحدٍة؛ حلصول اخللوة يف املدخل واملخرج (6)وقال الروايين
 .ني من اخلان فإن اخللوة ال حتصلمن ابب الدار، خبالف البيت

                                                           

، انظر: اتج العروس (1)  صفف: مجع صفة، والصفة من البنيان: شبه البهو الواسع الطويل السَّم ك 
24/26. 

 .8/41٩، روضة الطالبني ٩/514انظر: الشرح الكبري  (2)
 انظر: املصدرين السابقني. (3)
 سقط من: )ز(. (4)
 .8/41٩، روضة الطالبني ٩/514انظر: الشرح الكبري  (5)
 .11/313انظر: حبر املذهب  (6)
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وما جوزان له سكناه جوزانه لألجنيب، وما منعناه من سكناه منعناه  :(2()1)قال احملاملي
 األجنيب.

النساء، سواءٌ   (3)/أن يكون يف الدار حمرٌم هلا من الرجال، أو حمرٌم له من :املوضع الثاني
 .(4)ا جاريتهحلقت هبحمرمه زوجته، وأ   كانت احملرمية بنسٍب، أو رضاٍع، أو مصاهرٍة، ويف معىن

، بناه على أن النسوة املنفردات (5)ولو كان معها معتدةٌ أخرى، أو أجنبيٌة، ففيه تردٌد لإلمام
 .(6)يف احلجوفيه خالٌف تقدم  ؟األمنهل هلن السفر بغري حمرٍم عند 

ومقتضى هذا البناء أن يكون يف االكتفاء ابلنسوة الثقات خالٌف أيضاً، وقد صرح به 
صحاب ٍع من النساء، فقد تردد األرجٌل أبجنبيتني، أو معتدتني، أو مج    (8)(خال): ولو (7)فقال

 (10)]الثقة[: املرأة (٩)الصباغمأخوٌذ من األصل املذكور، وقال ابن  ؟يف أنه خلوٌة حمرمٌة أم ال
 .(12)أو نسوةٌ ثقاٌت، وهو ظاهر النص : ال يكفي إال حمرٌم،(11)سليمٌ تكفي يف نفي اخللوة، وقال 

                                                           

درس الفقه  ،محد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل الضيب أبو احلسن احملاملي البغداديأهو:  (1)
يف ، تويف سائلورؤوس امل ،واجملرد ،املقنعاللباب، و  :من مصنفاتهو  ،على الشيخ أيب حامد اإلسفراييين

 .1/175،174، انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ربيع اآلخر سنة مخس عشرة وأربعمائة
 .260حتقيق: عبد الرمحن فرج/ ، املطلب العايل11/313انظر: حبر املذهب  (2)
 أ(.65/٩) (3)
 .8/418، روضة الطالبني ٩/513الشرح الكبري  (4)
 .15/227انظر: هناية املطلب  (5)
 .3ب/73انظر: اجلواهر البحرية: ل  (6)
 .15/227انظر: هناية املطلب  (7)
 سقط من )ز(. (8)
 .261انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (٩)
 .261يف )ط( و )ز(: التقية، واملثبت من: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (10)
 .261انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (11)
 .4/363، احلاوي 5/244انظر: األم  (12)
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ويتلخص من ذلك أنه يكفي احملرم، أو الزوجة، أو اجلارية، وإن يف االكتفاء مبن ليس مبحرٍم 
 :(1)أوجه   ثالثةمن النساء 

 .تكفي املرأة الواحدة أحدها:

 .كفي النسوة األجانبتال  والثاين:

 .النسوة دون الواحدة تكفي :والثالث

سن التمييز، فال اعتبار حبضور  (3)احملرم ومن يف معناه من األجنبية وغريها من (2)وال بد يف
و وقال الشيخ أب، فيه البلوغ رضي هللا عنه (4)من ال مييز لصغٍر، أو جنوٍن، واشرتط الشافعي

 .(7)راهق العاقل، ورآه اإلمام أظهر: يكفي حضور امل(6)(5)حامد

اٌل أيضاً، هبا رج خيلو: وال جيوز أن خيلو رجالن ابمرأٍة واحدٍة أجنبيٍة، وال (8)قال األصحاب
ذا كانتا إ رجٌل ابمرأتني خيلوإن كانوا ممن يبعد تواطؤهم على الفاحشة جاز، وجيوز أن  :وقيل

 .(٩)الوجهنيقتني على أصح ث

                                                           

 .262انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (1)
 يف )ز(: من. (2)
 يف )ز(: يف. (3)
 .8/327انظر: خمتصر املزين  (4)
 ،ابن املرزابن تفقه على ،أمحد بن حممد بن أمحد الشيخ اإلمام أبو حامد بن أيب طاهر اإلسفراييينهو:  (5)

 ، مخسني جملداً ه اليت هي يفتاملختصر يف تعليق ح  ر  ش   ،واألئمة ببغداد ،وأخذ عنه الفقهاء ،والداركي
 .1/173،172انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ،وأربعمائة تويف يف شوال سنة ستٍ 

 .15/75، كفاية النبيه ٩/514انظر: الشرح الكبري  (6)
 .15/227انظر: هناية املطلب  (7)
 .264، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/8/418، روضة الطالبني ٩/514انظر: الشرح الكبري  (8)
، املطلب 8/418، روضة الطالبني ٩/514والوجه الثاين: عدم جواز اخللوة، انظر: الشرح الكبري  (٩)

 .264العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/
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املرأة كما تقدم ك  واخلنثى يف جواز خلوته ابملرأة، والنساء كالرجل، ويف جواز خلوته برجلٍ 
 .(1)ريف النظ

: مل أر ألصحابنا كالمًا يف جواز اخللوة به، (5)(4)فقال النووي ،احلسن (3)(2)]مرداأل[وأما 
 .بل أوىل ،يف حترمي النظر إليه (7)ورواجلمه (6)قياس حترميه كما نص عليه الشافعيوال

د امرأًة والبصري، وجيوز عند الضرورة، كما لو وج عمىوال فرق يف اخللوة حيث حترم بني األ
وز سكىن الزوج جي :يف بريٍة فله استصحاهبا، بل جيب إذا خاف عليها لو تركها، وحيث قلنا

 .(8)معها يف الدار مع حمرٍم وحنوه فهو مكروهٌ 

 فرع  

ر، ظوجبت فيها العدة، أو و ر ثـ ت ه ، أو احلاكم لديٍن عليه ن   (٩)]يتال[لو أراد الزوج بيع الدار 
ٌة ر فإن كانت تعتد ابلوضع، أو ابألقراء مل يصح حىت تنقضي العدة، سواءٌ كانت هلا عادٌة مستق

 .(10)يف األقراء، أو الوضع أو ال

                                                           

 .٩ب/41انظر: اجلواهر البحرية ل  (1)
  )ط(: النظر، واملثبت من: )ز(.يف (2)
 .٩/166األمرد: الشاب الذي ط رَّ شاربه ومل تنبت حليته، انظر: اتج العروس  (3)
الدين أبو  حميي اإلمام حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزامهو:  (4)

سبٍع سنة  وغريه، تويف يف رجب تفقه على الكمال إسحاق املغريب ،زكراي احلزامي النووي الدمشقي
اج يف شرح واملنه ،اجملموع شرح املهذبو  ،واملنهاج ،الروضة :تصانيفه، ومن أهم وسبعني وستمائة

 .157-2/153، انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة مسلم
 .7/25،24، روضة الطالبني 4/278انظر: اجملموع  (5)
 .7/25،24، ووجدته عند النووي، انظر: روضة الطالبني مل أجد النص يف األم وال يف املختصر (6)
 .7/25،24، روضة الطالبني 4/278انظر: اجملموع  (7)
 .8/177، النجم الوهاج 4/27٩انظر: اجملموع  (8)
 يف )ط(: الذي، واملثبت من: )ز(. (٩)
 . 11/314، حبر املذهب 18/162انظر: اجملموع  (10)
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 توإن كانت تعتد ابألشهر، فإن كانت ال تتوقع االنتقال إىل االعتداد ابحليض، أبن كان
، ففي صحة أو إايسٍ لصغٍر،  ؛يف عدة وفاٍة، أو طالٍق، لكنها يف سٍن حيتمل أن ال حتيض فيه

 :(1)طريقانالبيع 

 .(3)/يف بيع الدار املكراة (2)القولنيأنه على  أشهرمها وأصحهما:

 .القطع ابملنع والثاين:

وهي بنت  ،طالقٍ تتوقع االنتقال إىل االعتداد ابألشهر، أبن كانت معتدًة عن  وإن كانت
ا ابلطريقة األوىل فهنا نال يصح البيع يف احلالة األوىل فهنا أوىل، وإن قل :تسٍع فصاعداً، فإن قلنا

 :(4)طريقان

 .يف صحة بيع الدار املستأجرة (5)لنيالقو أنه على  أظهرمها:

 .القطع ابملنع والثاين:

يصح فطرأ احليض وانتقلت إىل األقراء، قال  :: والظاهر األول، فإن قلنا(6)قال الرافعي
عة ابلثمار احلادثة قبل القبض الثمار املبي (8)]اختالط[ وهذا عندان يضاهي طرآن :(7)اإلمام

 .(٩)قوالنما ال يغلب فيه االختالط، وفيه في

                                                           

 .18/162، اجملموع 6/257انظر: التهذيب  (1)
 .6/257القول األول: يصح البيع، والقول الثاين: ال يصح البيع، انظر: التهذيب  (2)
 ب(.65/٩) (3)
 .8/41٩، روضة الطالبني ٩/516،515انظر: الشرح الكبري  (4)
 ومها: الصحة واملنع كما يف املسألة السابقة. (5)
 .٩/516الشرح الكبري  (6)
 .15/220انظر: هناية املطلب  (7)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (8)
، الشرح الكبري 15/220القول األول: صحة البيع، والقول الثاين: بطالن البيع، انظر: هناية املطلب  (٩)

٩/516. 
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لو لزمتها العدة وهي يف داٍر مستعارٍة فعليها مالزمتها ما مل يرجع املعري، وليس : الثانية

يه، أن له ذلك يف البلد الذي ال يعتاد أهله إعارة الدور ف :وجه  لزوجها نقلها إىل غريه، وفيه 
زمه نزٍل إبعارٍة مل يلأن الراجع لو طلب أجرًة وصاحب العدة يقدر على م (1)وظاهر كالم الغزايل

 أو طلب ،على الزوج أن يطلب الدار منه أبجرٍة، فإن امتنع: (3)وقال املتويل وغريه، (2)[هلاذب]
كالٌم سيأيت   وجوب حتري أقرب املنازل (5)]يفو [إىل داٍر أخرى،  (4)]نقلها[أكثر من أجرة املثل 

 .(6)يف املسألة الثالثة

ب عارٍة مل جيهلا إبذصاحب الدار األوىل الدار، فإن ب لذ: وإذا نقلها مث ب(7)قال الروايين
ألوىل، وإن  افإن كان املنقول إليه مستعاراً وجب ردها إىل  ،هلا أبجرة املثلذردها إليها، وإن ب

 .(8)فوجهانكان مستأجراً 

                                                           

 .6/157انظر: الوسيط  (1)
 .٩/516يف )ط( و )ز(: بدهلا، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)
 .٩/516، الشرح الكبري 264: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/انظر (3)
 يف )ط(: فنقلها، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ط(: أو يف، واملثبت من: )ز(. (5)
 .102انظر:    (6)
 .٩/516، الشرح الكبري 11/325انظر: حبر املذهب  (7)
الوجه األول: جيب الرد إىل األول؛ تغليباً للمنزل الذي وقع الطالق فيه، والوجه الثاين: ال جيب الرد؛  (8)

 . 11/325تغليباً حلكم االستقرار، انظر: حبر املذهب 
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 ،(2)(1)ولو كانت املرأة تسكن منزل نفسها تربعًا مث رجعت، قال الشيخ أبو إسحاق
 (4)وهو مقتضى كالم املاوردي لكن هلا أن أتخذ أجرة مثله، ،يلزمها أن تعتد فيه: (3)والبغوي

جاز وهو  ابإلقامة فيه إبجارٍة، أو إعارةٍ : إن رضيت (6)واملتويل ،(5)ابن الصباغوقال ، أيضاً 
جارٍة، قال إ (8)له إبعارٍة، والذب (7)ا[عليه]وليس  ،وىل، وإن طلبت أن ينقلها فلها ذلكاأل  

 .وىل: وهو األ  (٩)الرافعي

وحكم الدار املستأجرة حكم املستعارة، فإذا طلقها فيها لزمها املقام فيها إىل انقضاء العدة، 
يما إذا  ما إذا رجع املعري يف أثناء العدة، وفة يف أثنائها فاحلكم كما تقدم فيفإن انقضت العد

 .(10)كانت الدار مستأجرًة منها فانقضت املدة يف العدة

                                                           

 عبد هللا قرأ الفقه على أيب ،ن عبد هللا الشيخ إسحاق الشريازيإبراهيم بن علي بن يوسف بهو:  (1)
، املهذبو  ،التنبيه :ومن تصانيفه هـ،476األوىل سنة  :وقيل ،تويف يف مجادى اآلخرة وغريه، البيضاوي

 . 240-1/238انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  التبصرة وغريها، وشرح ،والتبصرة ،واللمع
 .3/127انظر: املهذب  (2)
 .6/261انظر: التهذيب  (3)
 .11/252انظر: احلاوي  (4)
 .٩/517،516انظر: الشرح الكبري  (5)
 .264انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (6)
 .٩/516يف )ط( و )ز(: عليه، واملثبت من: الشرح الكبري  (7)
 يف )ز(: أو. (8)
 .٩/517،516انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .276، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/11/311، وانظر: حبر املذهب 87راجع    (10)
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 ،جر عليه بفلٍس بقي هلا حق السكىنلو طلق امرأته وهي يف ملكه، مث ح  : (1)الثالثة
ع الدار ابلدين يدمت به على الغرماء، وكذا لو مات وعليه ديوٌن ت قدم ابلسكىن، ويف جواز بوق  

 .(2)اخلالف املتقدم

مث طلقها ضاربت الغرماء ابلسكىن، وال يلتحق ذلك ابلدين  ،ولو أفلس وح جر عليه أوالً 
فإن صاحبه ال يضارب به، وإن طلقها وليست يف منزله ضاربت الغرماء  ،احلادث بعد احلجر

 .(3)الطالق قبل احلجر أو بعده ابألجرة مطلقاً، سواٌء كان

فإن كانت تعتد ابألشهر ضاربت أبجرة املثل  ،احلال املضاربة ابألجرة (4)/ومىت اقتضى
 :(5)انفوجهنت هلا فيها عادٌة متفقٌة لثالثة أشهٍر، وإن كانت تعتد ابألقراء فإن كا

 .ا تضارب ابألجرة ملقدار عادهتاأهن أصحهما:

 .وهو اثنان وثالثون يوماً وحلظتانأهنا ال تضارب إال أبجرة األقل،  واثنيهما:

مسكنًا وال نسلم هلا األجرة، وكالم بعض  (7)[اهل]كري يقتضي أان ن   (6)وكالم اإلمام
 .لكنه فرضه يف االعتداد ابألشهر صريٌح يف تسليمها إليها، (8)العراقيني

                                                           

 يف )ز(: الثانية. (1)
 .٩/517، الشرح الكبري 11/56أي: اخلالف يف الدار املستأجرة، انظر: البيان  (2)
 .٩/517، الشرح الكبري 11/56انظر: البيان  (3)
 أ(.66/٩) (4)
 .٩/517، الشرح الكبري 11/56انظر: البيان  (5)
 .15/223انظر: هناية املطلب  (6)
 يف )ط(: له، واملثبت من: )ز(. (7)
 .27٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (8)
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رة مقدار أهنا تضارب أبج :ما إذا كانت متفقةً فإن قلنا في ،وإن كانت هلا عاداٌت خمتلفةٌ 
 .(1)ضارب أبقل مدة األقراء فهنا أوىلت :ضاربت هنا أبجرة أقل عاداهتا، وإن قلنا هناك ،عادهتا

فهل تضارب أبجرة أقل مدٍة ميكن انقضاء العدة فيها، أو  ،فوجهانوإن مل يكن هلا عادٌة 
الثاين، ومها كالقولني يف  (2): اختيار املاورديوجهانفيه  ؟العادة الغالبة وهو ثالثة أشهرٍ  أبجرة

 ؟(3)ميزة ت رد إىل اليقني أو الغالبأن املبتدأة غري امل

، فإن كانت هلا فيه (4)فاحلكم يف املضاربة كما تقدم يف األقراء ،كانت تعتد ابلوضع  وإن
مدة  من أقل فهل تضارب أبجرة ما بقي من زمن العادة وهو تسعة أشهٍر، أو ،عادٌة متفقةٌ 

 .(5)، واستبعد اإلمام الثاين هناهانوجفيه  ؟احلمل وهو ستة أشهرٍ 

فتضارب أبجرة بقية مدة أقل عاداهتا، أو أقل مدة  ،خمتلفةٌ  (6)]داتعا]وإن كانت هلا 
ا، دة احلمل أو أقله، وإن مل يكن هلا عادٌة فتضارب أبجرة بقية غالب م(7)وجهانفيه  ،احلمل

 .(8)الوجهانفيه 

فهل ترجع  ،فق ما ضاربت بهفإن انقضت عدهتا على و  ،وإذا ضاربت املعتدة أبجرة مدةٍ 
 :(٩)طريقانفيه  ؟ن األجرة عند يسارهعلى املفلس ابلباقي م

                                                           

 .٩/517، الشرح الكبري 11/57،56انظر: البيان  (1)
الروايين والرافعي، انظر: حبر املذهب مل أجده يف احلاوي، ووجدت كالمه هذا نقاًل عنه عند  (2)

 .٩/517، الشرح الكبري 11/317
 .٩/517، الشرح الكبري 11/317انظر: حبر املذهب  (3)
 .٩ب/43انظر: اجلواهر البحرية ل  (4)
 .٩/517، الشرح الكبري 15/223انظر: هناية املطلب  (5)
 يف )ط(: عادٌة، واملثبت من: )ز(. (6)
 يف )ز(: الوجهان. (7)
 .8/421، روضة الطالبني ٩/517انظر: الشرح الكبري  (8)
 .8/421، روضة الطالبني ٩/518انظر: الشرح الكبري  (٩)
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النكاح، أو يف  ابلسكىن يف ، بناءً على الوجهني يف املرأة إذا مل تطالبوجهانفيه  أحدمها:
 .(2)سيأيتو  ؟سكىن املدة املاضية ديناً يف ذمته حىت تطالبه به من بعد (1)هل تصري ،العدة

 .رجوعالقطع ابل :وأصحهما

 اليت ضاربت أبجرهتا ردت الفاضل على الغرماء، ويف (3)وإن انقضت العدة قبل متام املدة
 .(4)الطريقانمدة الرجعة عند يساره  رجوعها على الزوج مبا بقي من أجرة

صة حباليت ضاربت أبجرهتا، ففي رجوعها على الغرماء  (5)]دةعلى املدة عال[ وإن زادت
 :(6)أوجه   ثالثةاملدة الزائدة 

 .أهنا ترجع هبا عليهم :أصحها

 .(7)وصححه الروايين ،ال ترجع :والثاين

 .زايدة، وإن كان ابحلمل ضاربت هباابل (8)إن كانت عدهتا ابألقراء مل تضرب والثالث:

، جهانو ففي رجوعها به على الزوج املفلس عند يساره  ،ال ترجع على الغرماء :فإن قلنا
 .(10)(٩)/: نعمأظهرمها

                                                           

 يف )ز(: تعترب. (1)
 .357انظر:    (2)
 يف )ز(: العدة. (3)
 .٩/518، الشرح الكبري 15/223أي: الطريقان يف املسألة السابقة، انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ط(: املدة على العدة، واملثبت من: )ز(. (5)
 .٩/518، الشرح الكبري 11/58، البيان 11/317انظر: حبر املذهب  (6)
 .11/317انظر: حبر املذهب  (7)
 يف )ز(: تضارب. (8)
 ب(.66/٩) (٩)
 .8/422، روضة الطالبني ٩/51٩،518والوجه الثاين: ال ترجع، انظر: الشرح الكبري  (10)
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: واخلالف يف الرجوع ابلزائد على الغرماء إذا مل يصدقوها، أما إذا صدقوها (1)قال اإلمام
لعادة، افرتجع قطعاً، ويف غري صورة اإلفالس إذا مضى زمن العادة فادعت مزيدًا وتغريًا يف 

 .(2)اإلسكان، مث أبدى فيه احتماالً  وعلى الزوج ،صدق قطعاً فمقتضى كالمهم أهنا ت  

وإذا ضاربت ابألجرة فتستأجر حبصتها من املضاربة املنزل الذي وجبت فيه العدة، فإن 
مل أتخذ أجرهتا،  (4)يتالاختارت أقرب منزٍل إليه، وتسكن حيث شاءت يف بقية املدة  (3)تعذر

 .(5)الطريقانلزوج أبجرهتا إذا أيسر ويف رجوعها على ا

رماء عند فتضارب الغ ،استحقت النفقة مع السكىن كانت املطلقة رجعيًة، أو حامالً   ولو
، ويزيد النظر هنا يف أن نفقة احلامل هل (6)اإلفالس هبما، والقول يف املضاربة والرجوع كما مرَّ 

 .(7)دفع إليها حصة النفقة يف احلالي  عجل مل ال ت   :قبل الوضع، فإن قلنا ل  جَّ ع  تـ  

ومجيع ما تقدم يف مطالبة الزوج ابإلسكان عند حضوره، فأما إذا غاب فالقاضي ينوب 
 ،عنه كما ينوب عنه يف سائر احلقوق املالية، فإذا طلقها يف غيبته فإن كانت يف داٍر له مبلكٍ 

د يها إن مل جتهلا احلاكم من ماله دارًا تليق هبا تعتد ف (8)كرتىا اعتدت فيها، وإال  أو إجارةٍ 
 .(٩)جع قضاهفإذا ر  ،كرتاها بها داٍر و فإن مل يكن له ماٌل استقرض عليه أجرة ، متطوعاً ابإلعارة

                                                           

 .15/225انظر: هناية املطلب  (1)
االحتمال الذي ذكره اإلمام هو: أان لو صدقناها لتمادت كذلك يف دعواها إىل سن اليأس، وهذا  (2)

 .15/225أمٌر جمحٌف ابلزوج، انظر: هناية املطلب 
 يف )ز(: تعذرت. (3)
 يف )ز(: العدة. (4)
، ٩/51٩،518به، انظر: الشرح الكبري  أي: الطريقان فيما إذا انقضت عدهتا على وفق ما ضاربت (5)

 .8/422روضة الطالبني 
 راجع املسألة الثالثة. (6)
 .8/422، روضة الطالبني ٩/51٩انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ز(: أكرى. (8)
 .٩/51٩، الشرح الكبري 11/332انظر: حبر املذهب  (٩)
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اه أهنا لو  ومقتض، تكرتي الدار من ماهلا ففعلت جازولو أذن هلا أن تستقرض عليه، أو 
 (1)جعرت ضي أن يقرر هلا أجرة زمن العدة ليف داٍر هلا مبلٍك، أو إجارٍة، فطلبت من القاكانت 

 .(2)ا عليه جاز، بل يتعني كما تقدمهب

على قصد الرجوع  (5)كرتاءمن ماهلا، أو االستقراض واال  (4)[اءرت كابال ]استبدت  (3)ولو
 فكذلك، (8)شهدفإن مل ت   (7)تقدر، وإن مل (6)دون إذن احلاكم، فإن قدرت على استئذانه مل ترجع

 .(٩)المَّ ا ترجع كما مرَّ يف هرب اجل: أهنأصحهما، فوجهانوإن أشهدت 

 صَّ ، ون  (10)أو بعضها ومل تطلب حق السكىن، فالنص أهنا تسقط ،فإن مضت مدة العدة
 :(11)ريقانط دي ناً، ولألصحاب فيهما يف نفقة الزوجة أهنا ال تسقط مبضي الزمان وتصري

 

 

 

                                                           

 يف )ز(: لريجع. (1)
 .٩/51٩، الشرح الكبري 6/258، وانظر: التهذيب ٩٩راجع    (2)
 يف )ز(: فلو. (3)
 يف )ط(: ابإلكراء، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ز(: واإلكراء. (5)
 يف )ز(: يرجع. (6)
 يف )ز(: يقدر. (7)
 يف )ز(: يشهد. (8)
، اجلواهر البحرية ٩/51٩، الشرح الكبري 11/332والوجه الثاين: ال ترجع، انظر: حبر املذهب  (٩)

 .130حتقيق: محزة قاسم/
 .5/250انظر: األم  (10)
 .٩/520، الشرح الكبري 11/70انظر: البيان  (11)
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 :قوالنفيهما  أحدمها:

 .يسقطان :أحدمها 

 .: الواثنيهما 

 .تقرير النصني :ماهحوأص

 : وحكم الكسوة يف النكاح حكم السكىن، لكن األصح خالفه،(2)والقاضي (1)قال القفال
 .(3)الطريقانحكمها يف العدة ففيها  واحلكم يف السكىن يف صلب النكاح

د ابألشهر، باع إال أن تكون تعتمملوكٍة للزوج ال ت  وال خالف يف أن العدة إذا وجبت يف داٍر 
سمة الصحة، وهل للورثة ق :واألصح ،أن بيعها على اخلالف يف بيع الدار املؤجرة (4)فقد مرَّ 

رت نقضاً يف البناء، أثَّ إن  :(6)ابن الصباغوقال ، املنع (5)احملامليأطلق  ؟ضاء العدةالدار قبل انق
 (٩)هنا إفرازٌ إ (8):/كانت خبطوٍط يف األرض، فإن قلنا  (7)[ن]فإمل يكن هلم ذلك، وإال  أو إحداثٍ 

مطلقاً كيف  إذا قلنا القسمة إفراٌز جازت :هنا بيٌع فعلى التفصيل املتقدم، وقيلإ :جاز، وإن قلنا
 .(11)(10)ؤوا[شا]

                                                           

 .٩/520انظر: الشرح الكبري  (1)
 .287،286انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (2)
 أي: الطريقان السابقان. (3)
 .٩3راجع    (4)
 .288،287انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (5)
 انظر: املصدر السابق. (6)
 يف )ط(: أبن، واملثبت من: )ز(. (7)
 أ(.67/٩) (8)
 .2/354من الفرز، وهو: عزل الشيء عن غريه، انظر: النظم املستعذب : إفراز (٩)
 يف )ط(: شاء، واملثبت من: )ز(. (10)
 .٩/520، الشرح الكبري 11/62انظر: البيان  (11)
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ما تقدم من أنه جيب عليها مالزمة املنزل الذي وجبت فيه العدة، وال جيوز : (1):والرابعة
ورضيت  ،فلو أمسكها يف النكاح مبنزٍل ال يليق هبا الئقاً هبا،خروجها منه إال لعذٍر فيما إذا كان 

يه وتطلب منزاًل يليق هبا، فإن أمكن الزوج أن يضم إل ،به وطلقها، فلها أن ال ترضى اآلن به
ذلك، وإال لزمه  (2)[لفع]داٍر أخرى يتسع به ويصلح ملثلها حجرًة، أو بيتاً، أو يفتح إليه ابب 

 .(3)يبةٍ ر نقلها إىل داٍر تليق هبا، ويتوخى القرب فال ينقلها إىل داٍر بعيدٍة مع القدرة على ق

 اآلن أن لها وطلقها فيها، فلهاح داراً نفيسًة فوق سكىن مثوكذا لو كان أسكنها يف النك
فعل،  فرد هلا منها موضعاً يليق هبا، حبيث ال يقع فيه خمالطةٌ ال يرضى هبا، بل إن أمكنه أن ي  

يف لزوم النقل يف األوىل وجوازه يف  (4)ها إىل أقرب داٍر تليق هبا، وأبدى اإلمامق ل  وإن مل ميكن نـ  
الثانية احتمااًل، ورأى القطع أبنه ال جيب رعاية القرب من مسكن النكاح إجياابً وال استحباابً، 

 ستحب ذلك وال جيب.: ال يبعد أن ي  (5)وقال الغزايل

من وجبت هلا السكىن يف عدٍة وقد مات زوجها، إما يف عدة الوفاة تفريعاً : (6)ةاخلامس
السكىن  استمر حق ق يف العدةعلى وجوب السكىن فيها، أو عدٌة من طالٍق ابئٍن ومات املطل

 .(7)هلا

                                                           

 يف )ز(: الثالثة. (1)
 يف )ط(: ففعل، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/512، الشرح الكبري 6/158،157انظر: الوسيط  (3)
 .15/22٩،228انظر: هناية املطلب  (4)
 .6/158انظر: الوسيط  (5)
 يف )ط(: اخلامس، ويف )ز(: الرابعة، والصواب كما هو مثبت حسب التقسيم. (6)
 .2٩1، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/٩/520انظر: الشرح الكبري  (7)
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 ما يوهم أنه على اخلالف يف استحقاق زوجة املتويف (2): ويف كالم ابن احلداد(1)قال الرافعي
مبلٍك، أو إجارٍة،  (4)[لزوجل ]بيتٍ أهنا إذا كانت يف  (3)ومل يصححه األئمة، فقد تقدم ،للسكىن

املعري العارية، لزمها السكىن إىل انقضائها، وإن  (5)]وأبقى[ اً مستعار مدًة تنقضي فيها العدة، أو 
النقضاء مدة اإلجارة، أو رجوع املعري، فعلى الوارث أن يستأجر  ؛دعت احلاجة إىل انتقاٍل منه

 (7)فإن مل تكن، فعلى احلاكم ذلك، (6)ارٌث[كن و ]يو مل هلا من الرتكة منزاًل، فإن مل يفعل، أ
 .(8)بةلكن لو تربع هبا لزمتها اإلجا تركٌة فليس على الوارث إسكاهنا، وتسكن حيث شاءت،

                                                           

 .٩/520انظر: الشرح الكبري  (1)
سعيد  يبأخذ الفقه عن أ ،بن احلداد الكناين املصرين أمحد بن حممد بن جعفر أبو بكر حممد بهو:  (2)

وكتاب  ،قهوكتاب الباهر يف الف ،كتاب أدب القضاء  ومن مؤلفاته: وغريه، حممد بن عقيل الفراييب
، أربعني وثالمثائةو  مخسٍ  :وقيل ،حمرم سنة أربعٍ تويف يف  ،لفروعاب ملسمىاجامع الفقه واملولدات وهو 

 .1/131،130انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
 .٩5راجع    (3)
 يف )ط(: ملك الزوج، واملثبت من: )ز(. (4)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ط(: تكن ولدت، واملثبت من: )ز(. (6)
 يف )ز(: يكن. (7)
 .2٩2انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (8)
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 : أهنا ال تلزمها إذا مل تكن مدخوالً هبا، والظاهر أنه سهٌو،(1)وحكى الغزايل يف وجيزه وجهاً 
سكنها من سهم املصاحل خاصًة إذا كانت حب للسلطان أن ي  : است  (2)قال البغوي ،فإن مل يتربع

 .(5)هم املصاحل: يلزمه ذلك إذا كانت ريبٌة من س(4)وقال الروايين ،(3)[تهم بريبةٍ ت  ]

ا إن كان له، ها يف منزهلءها السكىن، فإن أراد الوارث إبقاال تستحق املتوىف عن :فإن قلنا
و على هلا االمتناع كما هأو إسكاهنا يف منزٍل آخر إن مل يكن له، فاملشهور أن له ذلك، وليس 

 .(6)مقابله

كانت   (8)/الرحم، أبن بثقل : الذي خلصته من كالمهم أهنا إن كانت متومهةً (7)وقال اإلمام
: له ذلك، وهو أحدمها، (10)فوجهانمدخواًل هبا  (٩)وإن مل تكن .مدخواًل هبا فله ذلك قطعاً 

ها يف منزل ءفرضها الغزايل فيما إذا طلب إبقا، و (12)واألظهر عند الغزايل ،(11)ظاهر النص
يف  :النكاح، وفرضه غريه فيما إذا طلب إسكاهنا يف غريه، قال: وليس للسلطان إسكاهنا، أي

                                                           

 .2/107،106انظر: الوجيز  (1)
لى وال جتب السكىن عمل أجد هذا النص يف كالم البغوي، وإمنا وجدت ما يشبهه، وهو كما يلي:  (2)

هلا داراً  أن يكرتي فضل مالٍ ستحب لإلمام إن كان يف بيت املال ، غري أنه ي  الوارث، وال على أحدٍ 
 .6/258، انظر: التهذيب تهم بريبةٍ خصوصاً إذا كانت ت   ،تسكنها حسبةً 

 .6/258)ز(: كلمة غري مفهومة، واملثبت من: التهذيب يف )ط( و  (3)
 .11/31٩انظر: حبر املذهب  (4)
 .٩/521،520انظر: الشرح الكبري  (5)
 .8/424، روضة الطالبني 11/31٩انظر: حبر املذهب  (6)
 .15/230،22٩انظر: هناية املطلب  (7)
 ب(.67/٩) (8)
 يف )ز(: يكن. (٩)
 .15/230والوجه الثاين: إن مل نوجب هلا السكىن ال جيب عليها موافقة الوارث، انظر: هناية املطلب  (10)
 .5/244انظر: األم  (11)
 .6/158انظر: الوسيط  (12)
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ريبٌة على هذا القول، خبالف الوارث، قال  (1)منزٍل معنٍي من مال بيت املال إذا مل تكن
 .: وهو خالف املنصو  املشهور(2)افعيالر 

: إن مل يكن ذا (4)والسلطان متربعاً، قال الروايين أراد أجنيٌب إسكاهنا دون الوارث (3)ولو
: (6)مثلها، قال النووي (5)سكنها إذا سكنريبٍة فتربعه كتربع الوارث، فعليها أن تسكن حيث ي  

 ،إذا كانت يف داٍر مستعارةٍ  :(7)وقال سليمٌ ، وإن كان ذا ريبٍة سكنت حيث شاءتوفيه نظٌر، 
ورضي صاحبها ببقائها لزمها ذلك على هذا القول أيضاً، وكل معتدٍة ال جتب هلا السكىن  

ة اسكاهنا قوٍل لصاحب العد كاملوطوءة يف النكاح الفاسد، أو ابلشبهة، واملفسوخ نكاحها يف
 وللسلطان إن تركا ذلك، ورأى فيه مصلحًة حلق هللا ،: وكذا لورثته من بعده(8)قال املتويل، فيها

 وتعاىل. (٩)(سبحانه)

 

 

 

 

 

                                                           

 يف )ز(: يكن له. (1)
 .٩/521انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: كان يسكن. (3)
 .11/31٩انظر: حبر املذهب  (4)
 ة.يف )ز(: العد (5)
 .8/424انظر: روضة الطالبني  (6)
 .301انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (7)
 .265،264انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (8)
 سقط من: )ز(. (٩)
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 من بيان مسكن النكاح :الفصل الرابع

 :مسائل وفيه

إذا أذن الزوج لزوجته يف االنتقال إىل داٍر أخرى، مث طلقها، أو مات عنها قبل : األوىل
مة ها مالز مالزمة املسكن األول، وإن طلقها، أو مات عنها بعد االنتقال لزماالنتقال لزمها 
 .(1)املسكن الثاين

مها أن تعود إىل األول لز  مث وقعت الفرقة يف الثاين ،ولو انتقلت من منزٍل إىل منزٍل بغري إذنه
، نهانتقلت إبذ مث وقعت الفرقة، كان كما لو ،وتعتد فيه، ولو أذن هلا بعد االنتقال يف اإلقامة فيه

 .(2)سكنهاانتقلت بنفسها دوهنما فهو موالعربة يف االنتقال ابلبدن ال ابألمتعة واخلدم، فلو 

 :(3)فأوجه  ق يف الطريق بني املنزلني وإن وقع الفرا

 .تعتد يف األول أحدها:

 .تعتد يف الثاين :(4)املنصوص واألص 

 .أهنا تتخري بينهما :(6)(5)لإلصطخري لثوالثا

 أهنا تعتد يف أقرهبما إليها حني الفراق. والرابع:

                                                           

 .18/172، اجملموع ٩/501،500، الشرح الكبري 15/231انظر: هناية املطلب  (1)
 .18/172، اجملموع ٩/501،500انظر: الشرح الكبري  (2)
 .٩/502انظر: الشرح الكبري  (3)
 .5/244انظر: األم  (4)
من و  ،خذ عن أيب القاسم األمناطيأ ،احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد اإلصطخريهو:  (5)

، شرين وثالمثائةوع يف مجادى اآلخرة سنة مثانٍ  :وقيل ،تويف يف ربيع اآلخر ،مصنفاته: أدب القضاء
 .1/110،10٩انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

 .307،306انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (6)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 107 - 
 

 .(1)لو أذن هلا يف السفر فإما أن يكون سفر نقلٍة، أو سفر حاجٍة، أو سفر نزهةٍ : الثانية

ا العدة، فحكمها  مث لزمته ،سفر النقلة، فإذا أذن هلا يف االنتقال إىل بلٍد آخرٍ  :النوع األول
هنا إن مل : أ(4)(3)، وعن ابن أيب هريرة(2)كما إذا أذن هلا يف االنتقال من داٍر إىل داٍر كما تقدم

يف هذه  وجهًا خامساً كون يلزمها الرجوع إىل األول، وهذا ي (5)]يوٍم وليلٍة[ تبلغ مسافة
 .(6)الصورة

لفرقة األول لنقل متاٍع، أو غريه، فوقعت اولو خرجت إبذنه إىل املنزل الثاين فعادت إىل 
دخلت الثاين دخول قراٍر، فإن مل يكن كذلك  (8)/: هذا إن(7)فيه اعتدت يف الثاين، قال اإلمام

 .(٩)احتماالنالطالق يف األول ففيه  فوقع أمتعتها،وكانت مرتددًة بينهما تنقل 

وقبل مفارقة عمران  العدة بعد مفارقة املنزل، (10)[هاتفلزم]ولو أذن هلا يف االنتقال إىل بلٍد 
 :فوجهانالبلد 

                                                           

 .٩/503، الشرح الكبري 6/15٩انظر: الوسيط  (1)
 راجع املسألة األوىل. (2)
وأيب إسحاق  ،تفقه على ابن سريجٍ  ي،أيب هريرة البغداداحلسن بن احلسني القاضي أبو علي بن هو:  (3)

 :وصنف ،ةوأربعني وثالمثائ مات ببغداد يف رجب سنة مخسٍ  ،وخترج به مجاعة من األصحاب ،املروزي
 .1/127،126، انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة وغريه التعليق الكبري على خمتصر املزين

 .11/321انظر: حبر املذهب  (4)
 .11/321سقط من )ط( و )ز(، واملثبت من: حبر املذهب  (5)
 .6/260، التهذيب 15/237انظر: هناية املطلب  (6)
 .15/232،231انظر: هناية املطلب  (7)
 أ(.68/٩) (8)
االحتمال األول: يتعني األول؛ ألنه مكان املصادفة، واالحتمال الثاين: يتعني الثاين؛ ألنه مل يبق إال  (٩)

 .٩/501، الشرح الكبري 15/232،231نقل األمتعة، انظر: هناية املطلب 
 يف )ط(: فلزمها، واملثبت من: )ز(. (10)
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 .(2)لزمها العود إىل األولأنه ي :(1)أليب إسحاق اأحدمه

أهنا تتخري بني أن تعود إليه، ومتضي يف سفرها  :(3)لإلصطخري وهو ظاهر النص والثاين
 وتعتد يف البلد الثاين.

  ر حلاجةٍ آخر حلاجٍة، فإذا أذن هلا يف السف : أن أيذن هلا يف السفر إىل بلدٍ النوع الثاني
كالسفر حلٍج، أو عمرٍة، أو جتارٍة، أو استحالٍل من مظلمٍة، مث وجبت عليها العدة بطالٍق، أو 

العدة فيه، وإن وجبت بعد أن خرجت منه  (4)موٍت، فإن وجبت قبل أن خترج من املنزل لزمتها
ب، وتتخري يلزمها العود إىل البلد األول على املذه بنية السفر بعد مفارقة العمران يف الطريق، مل

يلٍة يلزمها : أهنا إن وجبت قبل مسري يوٍم ولوجه  بني أن تعود إليه ومتضي إىل مقصدها، وفيه 
 .(5)صراف، وإن وجبت بعده فال وتتخرياالن

 :(7)فأوجه  البلد  (6)وقبل مفارقة عمران ،لوإن وجبت بعد مفارقة املنز 

 .العود إىل املنزل الذي خرجت منه يلزمها أصحها:

 .(8)إنه ظاهر النص :، بل تتخري، وقيلال واثنيها:

 .(٩)ه نص عليهنإ :ان غريه لزمها، وقيلأنه إن كان سفر حٍج مل يلزمها العود، وإن ك واثلثها:

                                                           

 .٩/502،501، الشرح الكبري 3/127انظر: املهذب  (1)
 يف )ز(: املنزل. (2)
 .8/411،410، روضة الطالبني ٩/502،501، الشرح الكبري 5/243انظر: األم  (3)
 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (4)
 .٩/502، الشرح الكبري 6/25٩، التهذيب 11/321انظر: حبر املذهب  (5)
 يف )ز(: العمران. (6)
 .30٩،308الرمحن فرج/ ، املطلب العايل حتقيق: عبد٩/502انظر: الشرح الكبري  (7)
 .5/244انظر: األم  (8)
 انظر: املصدر السابق. (٩)
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وعلى األوجه كلها ال خالف يف جواز العود، وحيث خريانها فاختارت العود فذاك، قال 
وإن اختارت املضي فمضت، أو وجبت العدة بعد بلوغ  .وىل: وهو األ  (1)حامدالشيخ أبو 

إن و املقصد، فلها أن تقيم فيه إىل أن تنقضي حاجتها، وإن زادت على مدة مقام املسافرين، 
 .(2)طالت حبيث تنقضي العدة هناك

قامت أويف كالم بعضهم إشارٌة إىل أن ذلك إذا كانت ترجو قضاء احلاجة قريباً، مث إذا 
لعدة يف لتأيت ببقية ا ؛العدة شيٌء لزمها العود يف احلالوبقي من  ،حىت انقضت حاجتها

يف نقطع ت أن ما بقي يف العدة ياملسكن، إال أن يكون الطريق خموفًا ومل جتد رفقًة، فإن علم  
 :(3)وجهانالطريق، ففي لزوم العود 

 .ها العوديلزم (7)]ال[ : أنه(6)، واإلمام(5)، والقاضي(4)القفال اختيار

 .: أنه يلزمها(8)وهو نصه يف األم اوأظهرمه

 ؟سكن العدة عند تعذره هل هو واجبٌ ومها راجعان إىل اخلالف املتقدم يف أن القرب من م
 .يرون وجوبه، واملراوزة ال يرونهوالعراقيون 

                                                           

 .٩/503،502انظر: الشرح الكبري  (1)
 .٩/503،502، الشرح الكبري 11/65انظر: البيان  (2)
 .٩/504انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/504انظر: الشرح الكبري  (4)
 .315،314انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (5)
 .15/237انظر: هناية املطلب  (6)
 .٩/504سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: الشرح الكبري  (7)
 .5/243انظر: األم  (8)
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 ؟(1)[تهاقيب]وهو ثالثة أايٍم، فهل هلا إقامة  ،ولو انقضت حاجتها دون مدة مقام املسافرين
 :(2)هانوجفيه 

 .(7)، والغزايل(6)، واإلمام(5)(4)، والفوراين(3)نعم، وجزم به القاضي أحدمها:

 .(8)/ال وأصحهما:

مث وجبت  ،: من األسفار أن يسافر للنزهة، فإذا أذن هلا فيه وبلغت املقصدالنوع الثالث
 قم أكثر من مدة املسافرين ثالثة أايم، فإن كانت انقضتر هلا مدًة مل ت  العدة، فإن مل يكن قدَّ 

قبل وجوب العدة وجب العود يف احلال، وإن مل تنقض كلها أكملتها إن شاءت، ويظهر أن 
 .(٩)فيما إذا تقيد اإلذن مبدةٍ  تيانالقوالن اآلأييت فيه 

                                                           

 يف )ط(: بينتها، واملثبت من: )ز(. (1)
 .٩/503،502انظر: الشرح الكبري  (2)
 .316انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (3)
اإلابنة يف  :ف  نَّ ص   ،وراين أبو القاسم املروزيوران الف  عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن ف  هو:  (4)

، انظر: طبقات تويف يف شهر رمضان سنة إحدى وستني وأربعمائة ،والعمد دون اإلابنة ،جملدين
 .1/24٩،248شهبة الشافعية البن قاضي 

 .316انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (5)
 .15/235انظر: هناية املطلب  (6)
 .6/160انظر: الوسيط  (7)
 ب(.68/٩) (8)
 .٩/503، الشرح الكبري 15/234انظر: هناية املطلب  (٩)
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فيه  ؟(1)[دة]املل احلكم كذلك أم هلا استيفاء فه ،وإن كان قدر هلا مدًة كعشرة أايمٍ 
ما إذا أذن هلا يف املقام يف داٍر في (3)استيفاؤها، ونقلهما الروايين : أن هلاأصحهما ،(2)قوالن

 .(5)هذه أبن عليها الرجوع يف احلال يف (4)وطلقها يف أثنائها، وجزم الغزايل ،عشرة أايمٍ 

 :فطرق  لوصول إىل املقصد لزمتها العدة يف الطريق قبل ا ولو

، مبنيني على القولني املتقدمني يف جواز قولني (6)أن يف وجوب الرجوع يف احلال أحدها:
هو  :استيفاء املدة املقدرة، فإن جوزانه مل جيب االنصراف من الطريق، وإن منعناه وجب، وقيل

 .(7)ظاهر النص

 واإلقامة مدة ،صدالقطع أبنه ال جيب، وهلا املضي إىل املق :(8)للعراقيني وغريهم والثاين
 .مقام املسافرين

إن كان املقصد دون حد السفر وجب الرجوع، وإن كان يف حد السفر فهل  والثالث:
 .(11)وجهانفيه  ؟يتعني عليها الرجوع ، أو(10)بني املضي والرجوع (٩)[تخري]ت

                                                           

 يف )ط(: مدة، واملثبت من: )ز(. (1)
 .٩/503والقول الثاين: ال تقيم أكثر من مدة املسافرين، انظر: الشرح الكبري  (2)
 .11/323،322انظر: حبر املذهب  (3)
 .6/160، الوسيط 1٩0انظر: البسيط حتقيق: عبد الرمحن القحطاين/ (4)
 .٩/503انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: احلالني. (6)
 .8/412، روضة الطالبني ٩/504الشرح الكبري ، 11/66، البيان 5/244انظر: األم  (7)
 .8/412، روضة الطالبني ٩/504، الشرح الكبري 11/66انظر: البيان  (8)
 يف )ط( و )ز(: يتخري، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (٩)
 يف )ز(: الرجوع واملضي. (10)
 .8/412، روضة الطالبني ٩/504، الشرح الكبري 11/66انظر: البيان  (11)
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العدة،  قدرة للنزهة بعد وجوبوجيري القوالن يف وجوب االنصراف يف استيفاء املدة امل
يف سفر التجارة مدًة زائدًة على قدر احلاجة، ووجبت العدة بعد قضاء احلاجة  ر  دَّ إذا ق  ما في

 .(1)نهما دو امة شهراً وهي تنقضي فيوقبل استيفاء تلك املدة، كما لو أذن هلا يف اإلق

زمن  يقيد (3)]ومل[ التجارة مدًة معينًة، زاجنما إذا أذن هلا أن تقيم بعد في (2)وحكامها اإلمام
التجارة مبدٍة معينٍة، وينبغي ختصيص هذا مبا إذا انقضت بعد ثالٍث، فأما إذا انقضت فيها فقد 

ع بعضهم على األول أن هلا أن تقيم بعد تكمل الثالث عند اإلمام، وفرَّ  (5)(أن)أن هلا  (4)مرَّ 
د قضائها اإلقامة بعقضاء احلاجة ثالثة أايٍم، وجزم أبنه إذا أذن هلا يف السفر حلاجٍة كان هلا 

 .(6)م املهاجر مبكةثالثة أايٍم، كما يقي

: ولو كان السفر الذي وجبت فيه العدة يف الطريق سفر زايرٍة (8)، واإلمام(7)قال القاضي
: وهلا أن تقيم بعد بلوغ املقصد مدة (٩)مضت فيه، وإن ترددان يف سفر النزهة، قال القاضي

 .وهو ظاهرٌ  ،بسفر الزايرة يف ذلك السفر ألداء الرسالة (10)مقام املسافر، وأ حل  ق  املاوردي

                                                           

 .٩/503، الشرح الكبري 15/237انظر: هناية املطلب  (1)
 .15/237انظر: هناية املطلب  (2)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (3)
 .110راجع    (4)
 سقط من: )ز(. (5)
 .15/237، هناية املطلب 11/263انظر: احلاوي  (6)
 .324،323انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (7)
 .15/236انظر: هناية املطلب  (8)
 .324،323انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (٩)
 .11/263انظر: احلاوي  (10)
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: ولو كان أذن هلا يف سفر الزايرة أن تقيم مدًة فوجبت العدة يف أثنائها، ففي (1)قال اإلمام
يف سفر النزهة، وينبغي أن خيتصا مبا زاد على مدة  (2)/يف نظريه القوالنوجوب االنصراف 

حكاية خالٍف يف أن  (3)مقام املسافرين، خبالف سفر النزهة على ظاهر النص، وأطلق الرافعي
األول فذلك  (4)[البلد]سفر الزايرة كسفر النزهة، أو كسفر التجارة، وحيث وجب الرجوع إىل 

 .(5)وماهلا، فإن مل أتمن مل جيب ،ذا أمنت على نفسهاإ

فهل هلا  ،لو أذن لزوجته يف اعتكاف مدٍة فاعتكفت، مث لزمتها العدة يف املدة: الثالثة

 (7)جهما اإلمام، ومل خيرّ  (6)القوالنفيه  ؟ها، أم يلزمها اخلروج إىل املسكنإدامة االعتكاف إىل متام
لدة يف االنتقال من داٍر إىل داٍر يف الببوجوب اخلروج، كما قاله )عليهما، فإنه يرى القطع 

 (٩)القاضي س  ك  بع بذلك، وع  التتا (8)(للتنزه، أو الزايرة، مث رأى خترجيهما على القولني يف انقطاع
ب جي :ت، وإن قلناال جيب اخلروج فخرجت استأنف :: إن قلنا(10)وقال الفوراين، هذا البناء

 .(11)قوالنفيه  ؟فتبين أو تستأنف

                                                           

 .15/236انظر: هناية املطلب  (1)
 أ(.6٩/٩) (2)
 .٩/504انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ط(: الثلث، واملثبت من: )ز(. (4)
 .٩/504انظر: الشرح الكبري  (5)
 .أي: القوالن يف املسألة السابفة، ومها: اخلروج، وعدم اخلروج (6)
 .15/23٩،238انظر: هناية املطلب  (7)
 سقط من: )ز(. (8)
 .6/457، كفاية النبيه 327،326انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (٩)
 انظر: املصدرين السابقني. (10)
 .٩/504،503انظر: الشرح الكبري  (11)
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  فإن ،ما إذا سافرت إبذنه دونه، فأما إذا سافرت معهمجيع ما تقدم يف السفر في :الرابعة
فاستصحبها وطلقها، أو مات عنها لزمها الرجوع قطعاً، وال تقيم أكثر  (1)[نفسه]كان لغرض 

 ترجع مث ،، وعدم رفقٍة، فتأوي إىل أقرب موضٍع تكون فيه(2)[خلوفٍ ]من مدة املسافرين، إال 
 : فليكن احلكم كما إذا أذن هلا(3)عيعند اإلمكان، وإن كان لغرضها وتبعها الزوج، قال الراف

 .(6)شعر بهما ي   (5)نظم املختصردونه، ويف  (4)]فخرجت[

تنشئ سفراً بعد  وال ،وطلقها قبله مل حت  ر م   ن هلا يف اإلحرام حبٍج، أو عمرةٍ إذا أذ: اخلامسة
ملوت، أو العجز على وقت الوجوب عليها أبن استشعرت ا (8)[ت ض يَّق  ] (7)و[ول]لزوم العدة، 

تمل أن يكون احلكم كما إذا وجبت العدة بعد اإلحرام، فلو ففيه نظٌر، وحي   أظهر الوجهني
أحرمت فاحلكم كما لو أحرمت بعد الطالق من غري تقدم إذٍن، وهو أنه ال جيوز هلا اخلروج 

به من  (٩)(حرمتأ)بل تقيم وتعتد، فإذا انقضت العدة أتت مبا  ،اً يف احلال وإن كان احلج فرض
 وتقضي، قال ،حٍج، أو عمرٍة إن بقي وقته، وإن فات حتللت بعمل عمرٍة وأراقت دماً 

                                                           

 ، وهو الصواب. ٩/504يف )ط( و )ز(: نفسها، واملثبت من: الشرح الكبري  (1)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/504انظر: الشرح الكبري  (3)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (4)
  :نظم املختصر هو أليب الرجاء حممد بن أمحد األسواين، تويف سنة مخٍس وثالثني وثالمثائة، انظر (5)

 . 2/1635كشف الظنون 
 .8/412، روضة الطالبني ٩/504انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ط(: ومل، واملثبت من: )ز(. (7)
 .327يف )ط( و )ز(: يضق، واملثبت من: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (8)
 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (٩)
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قضى ري عذٍر ت  رتك بغ: من قابٍل، والظاهر أنه بناه على طريقتهم أن العبادات اليت ت  (1)القاضي
 .(2)عديها ابإلحرام بعد العدةتتحلل حتلل احملصر؛ لتعلى الفور، ومل جيعلوا هلا أن 

متسٌع  (3)وإن كان الطالق، أو املوت بعد اإلحرام، فإن كان اإلحرام بعمرٍة، أو حبجٍة، وفيه
 :(5)فوجهان لتعتد أوالً  (4)]أقامت[لو شى فواته ال خي  

 .(7)التنبيهروج للنسك، وهو الذي يف وتؤخر اخل ،أهنا تقيم وتعتد :(6)[مهاحدأ]

 .النسك (٩)/أهنا تتخري بني أن تعتد أوالً، وبني أن خترج ألداء :(8)وأظهرمها

وإن كانت ختشى فوات احلج خرجت إىل احلج معتدًة، وكذا احلكم لو تقدم اإلحرام بغري 
 .(10)إذن الزوج على وجوب العدة

 كبلد القروية وبيتها فيها  (12)لباديةالبدوية: وهو موضع نزوهلا من ا (11)[منزل]: السادسة
من صوٍف، أو وبٍر، أو شعٍر، كبيت احلضرية من طنٍي وبناٍء، أو حجٍر، فإذا لزمتها العدة فيها 
فعليها مالزمته حىت تنقضي، فتجيء األحكام املتقدمة يف ما إذا أذن هلا أن تنتقل من بيٍت يف 

                                                           

 .15/85انظر: كفاية النبيه  (1)
 .٩/505انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: ووقته. (3)
 يف )ط(: أفاضت، واملثبت من: )ز(. (4)
 .٩/505، الشرح الكبري 15/240، هناية املطلب 202، التنبيه   11/264انظر: احلاوي  (5)
 يف )ط( و )ز(: أظهرمها، ولعل الصواب كما هو مثبت. (6)
 .202انظر: التنبيه    (7)
: بقاؤها نه قال ابلقول ابألول وهوه الرافعي رمحه هللا واجلمهور، خبالف الشريازي فإوهو الذي رجح (8)

 إلزاماً يف منزهلا، وأتخري خروجها للنسك إىل انقضاء عدهتا.
 ب(.6٩/٩) (٩)
 .8/413، روضة الطالبني ٩/505انظر: الشرح الكبري  (10)
 .٩/505يف )ط( و )ز(: منزلة، واملثبت من: الشرح الكبري  (11)
 .37/14٩انظر: اتج العروس  (12)
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ما لو ، وفي(2)إىل بيٍت آخر منها فخرجت منه، مث لزمتها العدة قبل وصوهلا إىل اآلخر (1)احمللة
ٍة أخرى فخرجت، مث لزمتها العدة قبل وصوهلا إىل األخرى، أو بعد لَّ أذن هلا أن تنتقل إىل ح  

أقرب قل إىل تما إذا تعذر مقامها يف ذلك البيت أهنا تنها، وفيت  لَّ من بيتها وقبل مفارقة ح  اخلروج 
 .(3)بيٍت منه من احللة

ضرية من  شتاًء فهي كاحل كانوا من ح يٍّ انزلني على ماٍء ال ينتقلون عنه صيفًا وال  (4)وإن
رورة، فإن ارحتلوا كلهم ارحتلت معهم للض ،وإن كان من قوٍم يرحتلون شتاًء وصيفاً ، كل وجهٍ 

س هلا االرحتال فلي ويف املقيمني قوٌة وعدٌد، ،فإن مل يكن أهلها ممن ارحتل ،وإن ارحتل بعضهم
: إن كان أهل الزوج من املرحتلني ختريت بني (7)(6)ود، وابن دا(5)وقال املاوردي، على املشهور

 .(8)أن ترحتل معهم أو تقيم مع أهلها

 :(٩)فوجهانويف الباقني قوٌة وعدٌد  ،وإن كان أهلها من املرحتلني

يه العدة فليس هلا االنتقال وتعتد فيه، كما لو انتقل أهلها من البلد الذي وجبت  أحدمها:
 .فإهنا ال تنتقل قطعاً 

                                                           

 .28/320احمللة: منزل القوم، واحل لَّة: القوم النزول، اتج العروس  (1)
 يف )ز(: األخري. (2)
 .8/413، روضة الطالبني ٩/505، الشرح الكبري 11/67انظر: البيان  (3)
 يف )ز(: مث إن. (4)
 .11/268،267انظر: احلاوي  (5)
إىل أبيه  بةً نس وابلداودي أيضاً  ،املعروف ابلصيدالين حممد بن داود بن حممد أبو بكر املروزيهو:  (6)

تمل وحي   ،فاتهريخ و مل أقف على ات ،على فروع ابن احلداد شرحٌ و  املزين، خمتصرعلى  وله شرحٌ  ،داود
 .1/215،214طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  لطبقة التاسعة، أو العاشرة، انظر:انه من أ

 .337،336،250،24٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (7)
 .8/413، روضة الطالبني ٩/506،505انظر: الشرح الكبري  (8)
، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن ٩/506، الشرح الكبري 11/268،267انظر: احلاوي  (٩)

 .338،337،250،24٩فرج/
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 .خري بني اإلقامة واالرحتال معهمأهنا تت وأصحهما:

 .ي أهل الزوج مل يكن هلا االنتقال: إن بق(2)ود، وابن دا(1)وقال املاوردي

ومل يبني األصحاب حد القرب، ، فعليها املقام (4)ا يعودون عن قربٍ كان أهله  (3)ولو
وهو  ،كما يف غيبة الويل  (5)ن مسافة القصر وفوق مسافة العدوىفسر مبا دو حتمل أن ي  في  

 .(6)ةإىل العاد تمل الرجوع فيهعترب مبا دون ثالثة أايٍم، وحي  تمل أن ي  مسافة يوٍم وليلٍة، وحي  

وال  ،الرحتالز هلا اجيومل ختف على نفسها مل  ولو هرب أهلها خوفًا من عدٍو ومل ينتقلوا
 .(8)وبقي يف الباقني قوٌة ومنعةٌ  ،هاوكذا لو مات أهل :(7)، قال احملاملياهلرب معهم

ولو ارحتلت حيث جيوز هلا االرحتال، مث أرادت املقام بقريٍة يف الطريق واالعتداد هبا جاز، 
 .(10)الطريق لتعتد (٩)[قرى] خبالف البلدية فإنه ال جيوز هلا اإلقامة يف بعض

 

 

                                                           

 .11/268،267انظر: احلاوي  (1)
 .338،337،250،24٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (2)
 يف )ز(: وإن. (3)
 يف )ز(: قريٍب. (4)
طلب الشخص واٍل لي عديه على من ظلمه، أي: ينتقم له ممن ظلمه،  مسافة العدوى: والعدوى هي: (5)

مث استعارها الفقهاء؛ ألن صاحبها يصل فيها ذهاابً وإايابً بعدٍو واحد ملا فيه من القوة واجلالدة، انظر: 
 .2/3٩7املصباح املنري 

 .٩/506، الشرح الكبري 12/104انظر: هناية املطلب  (6)
 .251حتقيق: عبد الرمحن فرج/ انظر: املطلب العايل (7)
 .8/413، روضة الطالبني ٩/506انظر: الشرح الكبري  (8)
 .٩/506سقط من: )ط(، ويف )ز(: كلمة غري مفهومة، واملثبت من: الشرح الكبري  (٩)
 .٩/506، الشرح الكبري 15/242انظر: هناية املطلب  (10)
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 فرع  

 .(1)كانت مسافرًة فحكم السفر قد تقدمفإن   ،لو وجبت عليها العدة وهي يف سفينةٍ 

 (2)/وإن كان الرجل مالحًا وال منزل له غري السفينة، فإن كانت كبريًة فيها بيوٌت متميزة
داٍر ك  (3)اعتدت يف البيت الذي كانت فيه معتزلًة عن الزوج، ويسكن هو غريه، وهي املرافق
 .(5)منفردة املرافق (4)[رٌ ج  ح  ]فيها 

حمرٌم هلا ميكنه أن يعاجل السفينة، خرج الزوج منها  (6)(معها)فإن كان  ،وإن كانت صغريةً 
 .(٩)(8)إىل الشط وتعتد يف أقرب املواضع (7)إن كان حياً واعتدت فيها، وإال فتخرج

وتبعد عنه حبسب اإلمكان، قال  (10)ترت[تس]وج واحٍد منهما كان عليها أن وإن تعذر خر 
تداد اخلروج من السفينة إذا أمكن االع (12): كذا قالوه، وفيه إشعاٌر أبنه ال جيوز هلا(11)الرافعي

 .(13)فيها، وقد نص عليه انصمون

                                                           

 .٩/506، الشرح الكبري 15/243، وانظر: هناية املطلب 107راجع    (1)
 أ(.70/٩) (2)
 يف )ز(: وهو. (3)
 يف )ط(: حجرٌة، واملثبت من: )ز(. (4)
 .8/414 ، روضة الطالبني٩/506انظر: الشرح الكبري  (5)
 سقط من: )ز(. (6)
 يف )ز(: فيخرج. (7)
 .2/313الشط: الشاطئ، وهو: ما يلي البحر من الرب الذي ال يصله املاء، انظر: النظم املستعذب  (8)
 .8/414، روضة الطالبني ٩/506، الشرح الكبري 15/244انظر: هناية املطلب  (٩)
 يف )ط(: تسري، واملثبت من: )ز(. (10)
 .٩/506انظر: الشرح الكبري  (11)
 يف )ز(: له. (12)
 .8/414، روضة الطالبني ٩/506انظر: الشرح الكبري  (13)
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أهنا تتخري بني أن تعتد يف السفينة، وبني أن خترج فتعتد خارجها، فإن  (1)ونقل الروايين
إن اختارت ذكور، و التفصيل امل ىويراع ؟ظر، أهي كبريٌة أو صغريةٌ اختارت االعتداد فيها ن  

 :فوجهاناخلروج 

 .تعتد يف أقرب املواضع إىل الشط أهنا أظهرمها:

 تعتد يف أي موضٍع شاءت. والثاين:

 ،أو البلد اليت كانت تسكنها، مث طلقها زوجها ،خرجت الزوجة من الدارإذا : السابعة
 متنعت وادعت أهنا حضرت إليهابعد موته ابلرجوع إىل األول، فاأو وارثه  (2)[هابلاوط]

وج، أو ز الزوج لالنتقال، أو لإلقامة به مدًة، وقلنا ابلصحيح أهنا تعتد فيه، فأنكر ال (3)]إبذن[
و ما إذا قال ذفي عل القول قوهلا،كوجهٍ تمل أن جي  : حي  (4)وقال اإلمام، قولهوارثه اإلذن فالقول 

 .(5)يداليد: أعرتين، فقال املالك: ما أعرتك، أن القول قول ذي ال

كان اإلذن يف اخلروج للنزهة، أو لغرض كذا   :قاال (6)(لكن)وإن صدقاها يف أصل اإلذن 
يف  تم اين فاعتد  االعتداد يف الث وّ ز  فوجب العود إىل الثاين، فقالت: بل كان للنقلة، أو ألمٍر جي   

 :(8)طرق   (7)ستحرر من كالم األصحاب فيه ق منهما اختالف نٍص، ويتالثاين، ففي املصدَّ 

                                                           

 .11/334انظر: حبر املذهب  (1)
 يف )ط( و )ز(: وطلقها، ولعل الصواب كما هو مثبت. (2)
 يف )ط(: أتخذ، واملثبت من: )ز(. (3)
 .15/242،241انظر: هناية املطلب  (4)
 .٩/507،506انظر: الشرح الكبري  (5)
 سقط من: )ز(. (6)
 يف )ز(: ستة. (7)
 .٩/508،507، الشرح الكبري 11/330،32٩انظر: حبر املذهب  (8)
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بناًء على القولني يف تقابل األصل والظاهر،   ،(1)قوالنق منهما أن يف املصدَّ  إحداها:
جدت العني املرهونة بيد املرهتن، فقال الراهن: أقبضتكها إبعارٍة، أو إجارٍة، كاخلالف فيما إذا و  

 .(3)الرهن (2)[بل على حكم]وقال املرهتن: 

ق الزوج إن كان االختالف معه، والزوجة إن كان أن املصدَّ  :وهي الراجحة والثانية
 .(4)االختالف مع وارثه

إن كان االختالف يف أصل اللفظ أبن قالت: قلت  اخرجي للنقلة، وقال:  أنه :(5)[لثةالثا]
بل قلت  اخرجي للنزهة، أو قال وارثه ذلك، فالقول قوله، وإن كان يف معناه أبن اتفقا على 

به النزهة، أو قال وارثه  بل أردت   فقال: ،به النقلة أردت   :(7)ت[وقال] يف اخلروج (6)اإلذن
 .(8)ذلك، فالقول قوهلا

دقت، سواٌء جرى أنه إن حتول الزوج معها إىل املوضع الثاين ص   (٩):[رابعةال]
 .(11)هدق هو ووارثبينهما، أو بينها وبني ورثته، وإن انفردت ابلتحول ص   (10)/االختالف

                                                           

 .٩/508،507القول األول: املصدَّق الزوج، والقول الثاين: املصدَّق الزوجة، انظر: الشرح الكبري  (1)
 .251يف )ط(: عن، ويف )ز(: غري، واملثبت من: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (2)
 .٩/508،507، الشرح الكبري 11/330،32٩انظر: حبر املذهب  (3)
 انظر: املصدرين السابقني. (4)
 يف )ط(: الثامنة، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ز(: اإلرث. (6)
 يف )ط(: وقال، واملثبت من: )ز(. (7)
 .٩/508،507، الشرح الكبري 11/330،32٩انظر: حبر املذهب  (8)
 يف )ط(: التاسعة، واملثبت من: )ز(. (٩)
 ب(.70/٩) (10)
 .٩/508،507، الشرح الكبري 11/330،32٩انظر: حبر املذهب  (11)
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 انتقلي إىل موضع كذا، أو :أو اإلقامة أبن قال ،أهنما إن اتفقا على االنتقالاخلامسة: 
، أو شهراً، أو حنومها، فأنكرت (2)ضممت إليه للتنزه :به، وقال (1)(وأقيمي)اخرجي إليه  :قال

الزوج:  ق عليه اإلذن يف اخلروج ال غري، وقالفالقول قوهلا، وإن كان املتف   ،الزوجة هذه الضميمة
 :(3)نفقوالأردت النزهة، وقالت: بل أردت النقلة 

 .أن القول قوله أظهرمها:

 .القول قوهلا واثنيهما:

دقت مطلقاً، سواٌء اتفقا على جراين لفظ االنتقال وإن كان االختالف مع الوارث ص  
 .(4)واإلقامة، أو مل يتفقا إال على اإلذن يف اخلروج

دعي يالقطع أبن القول قوهلا مطلقاً؛ ألهنا تدعي سفراً واحداً، والزوج أو وارثه السادسة: 
سفرين، واألصل عدم اإلذن يف الثاين، وعلى هذا لو ادعت هي سفر النزهة، وادعى هو أو 

 .(5)وارثه سفر النقلة، فالقول قوله لذلك

 

 

 

 

                                                           

 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (1)
 يف )ز(: النزهة. (2)
 .٩/508،507، الشرح الكبري 11/330،32٩انظر: حبر املذهب  (3)
 انظر: املصدرين السابقني. (4)
 انظر: املصدرين السابقني. (5)
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 بسبب ملك اليمني (1)يف االسترباء :القسم الثالث من الكتاب

 :فصول   وفيه ثالثة

 .(3)فراشاً  (2)مة[األ]فصٌل يف نفس االسترباء، وفصٌل يف سببه، وفصٌل فيما تصري به 

 ه  حكم   يف قدر االسترباء وشرط   الفصل األول:

واحٌد يف حق ذوات األقراء، وما يف معناه يف حق غريهن،  (4)أما قدره: فهو قرءٌ 

 :(5)أحوال   ثالثة وللمستربأة

 :(7)والنقأن تكون ممن حتيض فتستربأ بقرٍء واحٍد، ويف القرء املعترب يف األقراء  :(6)أحدها

 .يضأنه احل :(8)نسب إىل اجلديدوي   أظهرمها

نه ع ربَّ  هو خمرٌج وع   :ن قالأنه الطهر، ومنهم م :(٩) اجلديدوهو القدمي وأحد قويل   واثنيهما
 .ابلوجه

                                                           

 .113، طلبة الطلبة   217االسترباء: مدة دليل طهارة الرحم، انظر: شرح حدود ابن عرفة    (1)
 يف )ط(: املرأة، واملثبت من: )ز(. (2)
 .17/305فراشاً: يقال ذلك لألمة؛ ألن موالها يفرتشها، انظر: اتج العروس  (3)
 .183طهر، حلية الفقهاء   القرء: اسٌم يقع على احليض وال (4)
 .٩/524،523، الشرح الكبري 6/163انظر: الوسيط  (5)
 يف )ز(: إحداها. (6)
 .18/201، اجملموع ٩/524انظر: الشرح الكبري  (7)
 .٩/524، الشرح الكبري 8/322وهو الراجح، انظر: خمتصر املزين  (8)
 .٩/524، الشرح الكبري 8/322انظر: خمتصر املزين  (٩)
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 وجهان فيه ؟وطهٍر، لكن املقصود منهما ماذاوعلى كال القولني ال بد من حصول حيٍض 
أهنما معًا مقصودان،  :إىل البصريني (1)نسبه املاوردي وجه  اثلث  وفيه  مبنيان على القولني،

ها، أن االسترباء يف أم الولد إذا مات سيد :وهو وجه  فارق  وليس أحدمها اتبعًا لآلخر، وفيه 
لك ابحليض)أو أعتقها ابلطهر، ويف األمة   .(3)(2)(مت 

 التفريع

و  كتف ببعض حيضٍة، وال بد من حيضٍة كاملٍة، حىت لاالسترباء ابحليض مل ي   :إن قلنا
كانت حائضًا عند وجوب االسترباء مل حيصل االسترباء حىت تطهر، مث حتيض حيضًة أخرى، 

 .(4)سترباء يف أول احليض أو يف آخرهسواٌء وجب اال

مدة احليض،  (6)(من)ل وإن مل ميض أكثر يف احل   : وتكفي رؤية النقاء(5)قال املاوردي
 .اآلخرويظهر أن جييء فيه اخلالف اآليت يف نظريه على القول 

االكتفاء ببقية  (7)/فلو و جد سبب االسترباء وهي طاهٌر، ففي ،االسترباء ابلطهر :وإن قلنا
 :وجهانالطهر 

                                                           

 .11/331انظر: احلاوي  (1)
 سقط من: )ز(. (2)
 .٩/524انظر: الشرح الكبري  (3)
 .17/176، اجملموع ٩/525، الشرح الكبري 15/2٩٩انظر: هناية املطلب  (4)
 .11/331انظر: احلاوي  (5)
 سقط من: )ز(. (6)
 أ(.71/٩) (7)
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إىل البغداديني،  (2)إىل احملققني، واملاوردي (1)نعم، كما يف العدة، ونسبه اإلمام أحدمها:
ومقتضى هذا أهنا حتل ابلطعن يف احليض يف قوٍل، ، (3)وصححه الغزايل ،هو الذي يف كتبهمو 

وابنقضاء يوٍم وليلٍة يف قوٍل، ويوٍم فقط يف آخر، وأن ذلك الزمن من احليض هل يكون من 
ال بد من  :(6)قالوا (5)[نيالعراقي]املتقدم يف كونه من العدة، وأكثر  (4)فيه الكالم ؟سترباءاال

 ، وكما طعنت يف احليض حلت للسيد يف(8)، واإلمام(7)حيضٍة كاملٍة، ومل يشرتطه القاضي
 .(٩)حدوث امللك، ولألزواج يف زواله

وال  كتفى هبا،إىل البصريني، أنه ال ي   (11)ونسبه املاوردي ،(10)وهو ما أورده البغوي والثاين:
 (13)(دب)برؤيته أم ال  ىكتفي  ترى الدم، وهل  مث ،(12)تطهر[ مث] ،ينقضي االسترباء حىت حتيض

 .(15)املذكور يف العدة (14)[اخلالف]فيه  ؟حليضمن مضي أقل ا

                                                           

 .15/300،2٩٩انظر: هناية املطلب  (1)
 .11/331انظر: احلاوي  (2)
 .6/164انظر: الوسيط  (3)
 يف )ز(: اخلالف. (4)
 يف )ط(: العراقيون، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (5)
 .367،366انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (6)
 انظر: املصدر السابق. (7)
 .15/300،2٩٩انظر: هناية املطلب  (8)
 .٩/525،524انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .6/281انظر: التهذيب  (10)
 .11/331انظر: احلاوي  (11)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (12)
 سقط من: )ز(. (13)
 يف )ط(: واخلالف، واملثبت من: )ز(. (14)
 .٩/525،524انظر: الشرح الكبري  (15)
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كر الشرتاط حيضٍة كاملٍة بعد الطهر هنا؛ ألن يف : وال جييء الوجه الذي ذ  (1)قال الرافعي
ٍء من الطهر ز جد موجب االسترباء مع أول جالبقية كفايٌة، وعلى هذا لو و   احليضة السابقة على

 ؟العدة سب منرج على أن زمن وقوع الطالق هل حي  تمل أن خي  حي   ؟فهل يكفي ذلك الطهر
سب حي  : (4)(3)ابن سريجٍ قال  ؟، مبيٌن على أن املسبب مع السبب أو بعده(2)وفيه خالٌف تقدم

منها، ومقتضاه االكتفاء هنا هبذا الطهر، وقال غريه: ال، ومقتضاه أنه ال بد من طهٍر كامٍل 
 .(5)حيضٍة بعد هذابعد 

 ولو صادف سبب وجوب االسترباء آخر احليض، فهل يكفي الطهر الذي بعده مع الطعن
 :(6)وجهانيه ف ؟يه، أم ال بد من حيضٍة أخرى بعدهأو مضي أقله على االختالف ف يف احليض

 .األول (٩)والغزايل ،(8)واإلمام ،(7)اختار القفال

                                                           

 .٩/525انظر: الشرح الكبري  (1)
 .٩ب/41انظر: اجلواهر البحرية ل  (2)
وأخذ  ،هتفقه أبيب القاسم األمناطي وغري  ،بن سريج القاضي أبو العباس البغداديأمحد بن عمر هو:  (3)

 ،احلسن حممد بن ع على كتبوفرَّ  ،فعلى أربعمائة مصنَّ  مصنفاته وتشتمل ،عنه الفقه خلق من األئمة
 .1٩1-1/18٩هـ، انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 306مات يف مجادى األوىل سنة 

 .366طلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/انظر: امل (4)
 .٩/525انظر: الشرح الكبري  (5)
 .٩/524انظر: الشرح الكبري  (6)
 انظر: املصدر السابق. (7)
 .301-15/2٩٩انظر: هناية املطلب  (8)
 .6/164انظر: الوسيط  (٩)
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 فه.خ وضعَّ يكالم املشا  (3)(ظاهر): هو (2)أظهر وأقيس، وقال اإلمام الثاين: (1)وقال الروايين

أيضاً على أن القرء الذي به االسترباء هو الطهر، أنه جيوز له أن يستمتع هبا يف : ويتفرع
ا السرة ودون الركبة، سواءٌ كانت مسبيًة، أو مشرتاًة، وجيوز تزوجيهاحليض الذي بعده مبا فوق 

 .(4)لقول أبنه احليضفيه، وال جيوزان على ا

ٌض، جد موجب االسترباء وهي حائأن الطهر واحليض معتربان، فإن و   :وإن قلنا ابلثالث
لت، وإن حني بعد هذا، فإذا دخلت يف الطهر الثاين رب يف حقها مضي طهٍر وحيٍض كامل  اعت  

 :(5)وجهانففي االعتداد ببقية الطهر  ،جد وهي طاهرٌ و  

اهر والشروع يف احليضة الثالثة، والظ ،ني بعدهال، وال بد من طهٍر وحيٍض كامل   أحدمها:
 .يف مضي أقل احليض (6)خلالف املتقدمأنه أييت فيه ا

 تعتد به، فيكفي نفسه وحيضٌة كاملٌة بعده. واثنيهما:

 (7)/فرع  

 .(8)حيضها حكم املعتدة كما تقدم د  باع  املستربأة اليت ت  حكم 

                                                           

 .11/377انظر: حبر املذهب  (1)
 .301-15/2٩٩انظر: هناية املطلب  (2)
 سقط من: )ز(. (3)
 .15/335انظر: هناية املطلب  (4)
 .370،36٩، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/11/378انظر: حبر املذهب  (5)
 راجع الفرع السابق. (6)
 ب(.71/٩) (7)
 .٩ب/41، اجلواهر البحرية ل 8/426، روضة الطالبني ٩/525انظر: الشرح الكبري  (8)
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 .(1)انت آيسًة، أو مل حتضأن تكون املستربأة من ذوات األشهر، أبن ك: احلالة الثانية

تصور أن تكون املستولدة مل حتض قط، أبن حتبل قبل أن حتيض، مث وي   :(2)قال البندنيجي
يف  العدة ذكر خالفٍ  يف (3)لكن تقدم .األشهرو يعتقها، فتكون من ذوات ميوت سيدها، أ

 ؟رى دمًا يف نفاسها أم الا أبن تاحلال فيه (4)وهل يفرتق ؟أن هذه من ذوات األشهر أم ال
 :(6)قوالنفيه  ؟ستربأ هذهت   (5)[ومب]

 .ديدإىل اجل (7)بشهٍر واحٍد، ونسبه املاوردي أصحهما:

، واختاره ابن (٩)احملاملي، ومال إليه (8)بثالثة أشهٍر، وصححه صاحب التنبيه واثنيهما:
 إىل القدمي. (12)ونسبه املاوردي ،(11)(10)عصرونأيب 

                                                           

 .8/426، روضة الطالبني ٩/525انظر: الشرح الكبري  (1)
 .374-370انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (2)
 .٩أ/5٩انظر: اجلواهر البحرية ل  (3)
 يف )ز(: يفرق. (4)
 يف )ط( و )ز(: ومبا، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (5)
 .٩/525، الشرح الكبري 11/378انظر: حبر املذهب  (6)
 .11/333انظر: احلاوي  (7)
 .200انظر: التنبيه    (8)
 .374-370انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (٩)
ين أبو سعد شرف الد القاضي عبد هللا بن حممد هبة هللا بن املطهر بن علي بن أيب عصرونهو:  (10)

تويف بدمشق يف  ،كثريٌ   وتفقه به خلقٌ  ،وغريه أخذ عن أيب علي الفارقي ،التميمي املوصلي الدمشقي
التنبيه  ،املرشد ،فوائد املهذب ،صفوة املذهب ،االنتصار :ومن تصانيفه ،هـ585شهر رمضان سنة 

 .30-2/27انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ،وغريها يف األحكام
 .6٩7انظر: االنتصار حتقيق: سلطان املوينع/ (11)
 .11/333انظر: احلاوي  (12)
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أن تكون حامالً، فإذا زال الفراش عن مستولدته، أو أمته، وهي حامٌل منه  :الثالثة
فاسترباؤها بوضع احلمل، وإن كانت حامالً من غريه بوطء شبهٍة، أو نكاٍح، فال استرباء عليها، 

من  النسبأبن استرباءها ابلوضع إن كان اثبت  :القول (1)م ل ك  جاريًة حامالً أطلق املتويلوإن 
 .(2)زوٍج، أو واطٍئ بشبهةٍ 

إن ملكها ابلسيب حصل استرباؤها ابلوضع، وإن  :فصل ويقال: واألقوم أن ي  (3)قال الرافعي
 ءيف نكاحه، أو يف عدته، أو يف وط ملكها ابلشراء فهي كاحلرة إن كانت حامالً من زوٍج هي

شبهٍة، فهي معتدٌة من ذلك الوطء، واملشهور على ما سيأيت أنه ال استرباء يف احلال، ويف 
غري  اوجوبه بعد العدة خالٌف، وإذا كان كذلك مل يكن االسترباء حاصاًل ابلوضع؛ ألنه إم

 .واجٍب، أو مؤخٌر عن الوضع

 :قوالنفيه  ؟االسترباء بوضع احلمل: هل خيرج عن (4)وقال البغوي

 .نعم، كاملسبية أحدمها:

 هال، كما ال تنقضي عدة املعتدة ابلوضع من غري صاحبها، خبالف املسبية فإن واثنيهما:
 .ال حرمة حلملها مينع االسترباء

ففي حصول االسترباء بوضعه حيث حيصل بوضٍع اثبت النسب  ،وإن كان احلمل من زانً 
 (6): نعم، وجيراين يف أم الولد إذا كانت حامالً من الزان، وبنامها القاضيأصحهما، (5)وجهانفيه 

االسترباء به، أو حبيٍض فيحصل،  (7)(مل حيصل)ستربأ بطهٍر على القولني يف أن ذات األقراء ت  
                                                           

 .274انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (1)
 .8/426، روضة الطالبني ٩/525، الشرح الكبري 6/27٩انظر: التهذيب  (2)
 .٩/525انظر: الشرح الكبري  (3)
 .6/27٩انظر: التهذيب  (4)
 .15/302والوجه الثاين: ال، قياساً على العدة، انظر: هناية املطلب  (5)
 .٩/526انظر: الشرح الكبري  (6)
 سقط من: )ز(. (7)
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سترباء ففي حصول اال ،فلو كانت احلامل من الزان ترى الدم على احلمل، فإن جعلناه حيضاً 
كما لو   ،: نعم، وإن مل جنعله فاسترباؤها حبيضٍة بعد الوضعأصحهما، (2)وجهان (1)حبيضٍة منه

 .(4)بعدها فاحلكم كما مرَّ يف العدةأو  ،اراتبت ابحلمل يف مدة االسترباءتره، ولو  (3)(مل)

أو  اٍء،شر أمًة ب ك  ل  حترمي الوطء، فمن م   وحكم االسترباء الناشئ وجوبه عند حدوث امللك
، أو وصيٍة وحنو ذلك، مل جيز له وطؤها إال بعد مضي زمن االسترباء، وكذا ال (5)إرٍث، أو هبةٍ 

جيوز ذلك ، والنظر بشهوٍة، و (7)/غري املسبية كاللمس، والقبلة (6)جيوز سائر االستمتاعات من
 .(8)يف املسبية على األظهر

القطع بتحرمي االستمتاع بغري املسبية مبا إذا أمكن أن تكون أم ولٍد  (٩)وخصص املاوردي
انتقلت منه، فإن مل ميكن أبن كانت صغريًة ال حتبل، أو حامالً من زانً، أو مزوجًة  (10)من الذي

مث طلقها زوجها بعد  (11)وطلقها زوجها قبل الدخول عقب الشراء، أو كانت يف ملكه وزوَّجها
 الوجهان اهب سترباء بعد انقضاء العدة حلل الوطء، ففي حل االستمتاعالدخول، وأوجبنا اال

 .(12)اللذان يف املسبية
                                                           

 يف )ز(: فيه. (1)
 .٩/526والوجه الثاين: ال، انظر: الشرح الكبري  (2)
 سقط من: )ز(. (3)
 .٩ب/47، اجلواهر البحرية ل ٩/526انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: اهتاٍب. (5)
 يف )ز(: يف. (6)
 أ(.72/٩) (7)
، كفاية النبيه ٩/527، الشرح الكبري 6/280، التهذيب 15/334انظر: هناية املطلب  (8)

15/117،116. 
 .11/351،350انظر: احلاوي  (٩)
 يف )ز(: الرق. (10)
 يف )ز(: فزوَّجها. (11)
 .11/351،350ومها: حل االستمتاع، وعدم حل االستمتاع، انظر: احلاوي  (12)
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مة، بىن اخلالف يف املسبية على اخلالف يف أن الغامنني ملكوا الغنيمة قبل القسوينبغي أن ي  
 :بعد القسمة، فإن قلنا ابألول وقلنا (2)وإمنا حيصل التملك هلم ،(1)]يتملكوها[أن أو ملكوا 

إال ابلقسمة  (3)[اهنميلكو ]ال  :هنا إفراٌز، أو قلناإ :القسمة بيٌع مل حيل االستمتاع قطعاً، وإن قلنا
اجته اخلالف يف حل االستمتاع، فإن قلنا إبابحة االستمتاع ابملسبية وحنوها ممن أحلقها 

 (5)هبا، فذلك فيما فوق السرة ودون الركبة، فأما االستمتاع مبا بينهما كاملفاخذة (4)املاوردي
 .(7)له من احلائض غري املستربأةيف ح  له اخلالف املتقدم : يف ح  (6)فقال اإلمام

وجوب  ستربأ ابلطهر، أو ابحليض، وكانت حنيت   :ويظهر أثر التحرمي إذا كانت حامالً وقلنا
 :فإنه حيرم االستمتاع مبا حتت اإلزار قبل الشروع يف احليض، أما إذا قلنا ،(8)االسترباء طاهراً 

، فإنه حراٌم ىنً فال يظهر له مع ،االسترباء ابحليض، وكانت وقت وجوب االسترباء يف آخر الطهر
 .(٩)وإن مل تكن مستربأةً 

الوطء  تاع بغريل االستموحيث قلنا بتحرمي االستمتاع ابملستربأة، فإذا انقطع احليض ح  
ملك من تعلى الصحيح، ويبقى حترمي الوطء حىت تغتسل، واعلم أن وجوب االسترباء ال مينع امل

عد وهو مؤمتٌن يف ذلك شرعاً، وشرط االسترباء أن يقع ب ،بل يضعها، إثبات اليد على اجلارية
 .(10)امللك

                                                           

 .16/47٩يف )ط( و )ز(: منلكهم، واملثبت من: كفاية النبيه  (1)
 يف )ز(: ملكهم. (2)
 يف )ط(: ميلكوها، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (3)
 .11/350انظر: احلاوي  (4)
 .445املفاخذة: إيالج الذكر بني فخذي املرأة، انظر: معجم لغة الفقهاء    (5)
 .15/335انظر: هناية املطلب  (6)
 .٩/527، الشرح الكبري 11/122انظر: البيان  (7)
 يف )ز(: ظاهراً. (8)
 .15/335انظر: هناية املطلب  (٩)
 .٩/528،527، الشرح الكبري 15/335انظر: هناية املطلب  (10)
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 :مسائل وفيه

د به قطعاً، عت  امللك فيها ا إذا وقع ما حيصل به االسترباء بعد قبض اجلارية ولزوم: األوىل
تثىن منه ما سد به، وينبغي أن ي  ولو وقع بعد امللك وقبل القبض، فإن كان مل كها ابإلرث اعت  

تد عإىل استربائها لو كان حياً، أبن اشرتاها ومل يقبضها، فإنه ال ي   (1)(حيتاج)إذا كان املورث 
بيع املوروث قبل قبضه أنه خمصوٌ  مبا إذا   يف (2)كما تقدمابسترباء الوارث هلا قبل قبضها،  

 .(3)إبرثٍ قبضه، أو كان انتقل إليه  كان املورث قد

على اخلالف يف  (5)عتد به، وبنامها املتويل: أنه ي  أصحهما، (4)فوجهانملكها اببتياٍع  وإن
د حينه اعت   (6)/من :فإن قلنا ؟يرتفع العقد من أصله أم من حينه أن املبيع إذا تلف قبل القبض

 .(٩)به قبل القبض (8)عتدابهلبة مل ي   (7)(ملكها)به، وإن 

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 .3أ/٩5انظر: اجلواهر البحرية ل  (2)
 .15/112، كفاية النبيه 18/202، اجملموع ٩/528انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/528والوجه الثاين: ال يعتد به؛ لعدم استقرار امللك، انظر: الشرح الكبري  (4)
 .2٩0انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (5)
 ب(.72/٩) (6)
 مكرر يف: )ط(. (7)
 يف )ز(: تعتد. (8)
 .15/112، كفاية النبيه ٩/528لكبري انظر: الشرح ا (٩)
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 استرباء املعتوقة قبل القبض ابسترباء املرهونة قبل القبض، وهو ظاهٌر على (1)وأحلق املاوردي
، بل استرباؤها (2)حيصل دونه فليست كاملرهونة :امللك حيصل فيها ابلقبض، فأما إن قلنا :قولنا

 .(3)ار إذا كان اخليار للمشرتي وحدهكاسترباء املشرتاة يف زمن اخليقبل القبض  

قول عتد ابستربائها قبل القبول جزموا به، وهو ظاهٌر على الوأما اجلارية املوصى هبا فال ي  
كم فيه  شبه أن يكون احلحيصل ابملوت، أو هو موقوٌف، في   :حبصول امللك به، أما إذا قلنا

 .(5)ض على الصحيحبمبا وقع بعده وقبل الق (4)عتداملبيعة يف زمن اخليار، وي  كاحلكم يف استرباء 

، لو حصل االسترباء يف اجلارية املبتاعة يف زمن خيار الشرط، أو اجمللس قبل القبض: الثانية
عتد به، فإذا للبائع مل ي   (6)نه[]إ :أو بعده، ابتىن ذلك على أقوال امللك يف زمن اخليار، فإن قلنا

وكانت قد وضعت احلمل، فإذا طهرت من النفاس وطعنت يف احليض حصل االسترباء إن لزم 
 .(7)حليض مل حيصل إال بتمام احليضةجعلناه ابلطهر، وإن جعلناه اب

جد ا إذا و  مكالوجهني في  وجهاني االعتداد به هو للمشرتي، أو موقوٌف، فف :وإن قلنا
 .(8)عتد به: أنه ال ي  رمهاأظهقبل القبض، 

                                                           

 .11/346انظر: احلاوي  (1)
 يف )ز(: املوهوبة. (2)
 .402انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (3)
 يف )ز(: تعتد. (4)
 .٩/528، الشرح الكبري 15/334انظر: هناية املطلب  (5)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (6)
 .٩/52٩، الشرح الكبري 11/1٩انظر: البيان  (7)
 .٩/52٩، الشرح الكبري 11/1٩والوجه الثاين: ي عتد به، انظر: البيان  (8)
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د به قطعاً، وينبغي أن كان اخليار للمشرتي وحده اعت    (3): وإن(2)والغزايل ،(1)اإلمام قال
 :إن قلنا ؟املختص ابملشرتي هل ينفسخ العقد ينبين هذا على أنه إذا تلف يف زمن اخليار

: ختصيص (4)فهو كاملبيع قبل القبض، واألصح أنه ال ينفسخ، وعن أيب إسحاق املروزي ،ينفسخ
 .(5)وقطع حصوله ابلوضع ،ح حصولهنه رجَّ إذا حاضت يف زمن اخليار، وأ اخلالف مبا

لو اشرتى جموسيًة، أو مرتدًة، أو وثنيًة فحاضت، أو وضعت يف حال حتصيل : الثالثة

 ،عتد بذلك: أنه ال ي  أظهرمها، (6)فوجهاناالسترباء بذلك لو كانت ممن حتل له، مث أسلمت 
نص الشافعي،  (8)على علتني استنبطهما من (7)وجيب االسترباء بعد اإلسالم، وبنامها القاضي

فراغ حمل االستمتاع، أو حدوث امللك هل هو حدوثه مع  (٩)[ددجت]وهو أن املعىن يف االسترباء 
ولو  :به، وعلى الثاين ال، قال (11)[عتد]ي  ول فعلى األ ؟ملك الزوج على ما سيأيت (10)]حل[

 .(12)ومل يذكره غريه ،قطعاً  :أي ،سترباءجد اإلسالم يف حال االسترباء فعليهما االو  

ي ٌن، فلسيده وطؤها بعد استربائها إن مل يكن على العبد د   ،ولو اشرتى العبد املأذون جاريةً 
 حيصل به كان مل يكن له وطؤها، فإن زال الدين بقضاٍء، أو إبراٍء، وقد جرى ما  (13)فإن

                                                           

 .15/333انظر: هناية املطلب  (1)
 .1٩٩انظر: البسيط حتقيق: عبد الرمحن القحطاين/ (2)
 يف )ز(: فإن. (3)
 .407-405انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (4)
 .٩/52٩انظر: الشرح الكبري  (5)
 .٩/52٩والوجه الثاين: ي عتد بذلك؛ لوقوعه يف امللك املستقر، انظر: الشرح الكبري  (6)
 .410،408انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (7)
 يف )ز(: و. (8)
 يف )ط(: تعدد، واملثبت من: )ز(. (٩)
 يف )ط(: على، واملثبت من: )ز(. (10)
 يف )ط( و )ز(: تعتد، ولعل الصواب كما هو مثبت. (11)
 .٩/52٩، الشرح الكبري 11/3٩1انظر: حبر املذهب  (12)
 يف )ز(: وإن. (13)
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 الوجهانفيه  ؟(2)(انفكاك تعلقهم)شرتط حصوله بعد ي   (1)/عتد به، أوي  االسترباء قبل ذلك فهل 
 .(4)جملوسية، واختار املاوردي األوليف ا (3)املتقدمان

ما حيصل  (7)وقع[و ]قبل أن يستربئها،  (6)[هارهنو ]ولو اشرتى جاريًة  :(5)الصباغقال ابن 
فيه،  (٩)طه الروايين، ويستربئها بعد االنفكاك، وغلَّ (8)بذلك عتدبه االسترباء وهي مرهتنٌة مل ي  

فإنه موافٌق ملسألة جارية العبد،  ،(11)املتقدم ينازعه فيه، وال يظهر تغليطه (10)وكالم املاوردي
ة حيقتضي موافقته حيث قال: وضابط ذلك أن كل استرباٍء ال يتعلق به استبا (12)وكالم احملاملي

 ويظهر اختصا  مسألة الرهن جباريٍة ميتنع وطؤها، أما من، وجيب إعادته ،عتد بهالوطء ال ي  
 .(13)لظاهر أنه ال جييء فيهافا ،ال ميتنع وطؤها كاليت ال حتبل على قولٍ 

 .(14)، كما لو وقع يف ردهتاوجهانولو وقع االسترباء يف إحرامها ففي االعتداد به 

                                                           

 أ(.73/٩) (1)
 يف )ز(: أحال بعضهم. (2)
 راجع املسألة السابقة. (3)
 .15/113، كفاية النبيه ٩/52٩، الشرح الكبري 11/353انظر: احلاوي  (4)
 .385انظر: الشامل حتقيق: إكرام املطبقاين/ (5)
 .385يف )ط( و )ز(: ووهبها، واملثبت من: الشامل حتقيق: إكرام املطبقاين/ (6)
 يف )ط(: أو وقع، واملثبت من: )ز(، وهو املوافق ملا يف الشامل. (7)
 يف )ز(: تعتد ذلك. (8)
 .11/3٩1انظر: حبر املذهب  (٩)
 .11/353انظر: احلاوي  (10)
 يف )ز(: تغليظه. (11)
 .410،40٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (12)
 .15/113، كفاية النبيه 410،40٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (13)
 .6/172ه الثاين: ال ي عتد به، انظر: الغاية يف اختصار النهاية الوجه األول: ي عتد به، والوج (14)
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باشرة حصوله االمتناع من الوطء، وال من املشرتط يف من خاصة االسترباء أنه ال ي  : الرابعة
بغريه إن حرمناها، وال من املعاشرة خبالف العدة، فلو وطئها قبل مضي االسترباء إما يف الطهر 

 ،(2)[مث   أ  ]يض فقد إن جعلناه ابحل (1)]أو الطهر الذي قبله[ إن جعلناه ابلطهر، أو يف احليض
 .(3)وال ينقطع االسترباء

 ابلوطء الواقع يف احليض وانقطع الدم، حلت له لتمام احليضة ابنقطاعها ابحلبلولو أحبلها 
: (4)قال اإلمام ،إذا مضى أقله، تفريعًا على الصحيح أن االسترباء ابحليض، فإن مل ميض أقله

ويستمر حترمي الوطء حىت تضع، فإذا وضعت فالذي أراه أنه  ،عتد مبا مضى من الدمال ي  
: ال ينقضي االسترباء حىت (7)قال الغزايل (6)وإن أحبلها ابلوطء يف الطهر .(5)]انتهى[ ،استرباءٌ 

 .(8)تضع

 فرع  

فأراد املشرتي وطأها، فهل يلزمه استرباؤها  ،قبل االسترباء وابعها (٩)إذا وطئها املشرتي
: أصحهما، هانوجفيه  ؟ولمرًة لألول ومرًة للثاين، أم يكفي مرًة واحدًة ويدخل فيها األ ،مرتني
: لزم الثاين استرباٌء واحٌد، (10)قال الروايين ،وإن ابعها ومل يطأها قبل أن يستربئها، أوهلما

                                                           

 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ط( و )ز(: أمت، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (2)
 .٩/530، الشرح الكبري 6/166انظر: الوسيط  (3)
 .15/338،337انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ط(: أشهٍر، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ز(: الظهر. (6)
 .6/166انظر: الوسيط  (7)
 .٩/530انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ز(: املستربئ. (٩)
 .11/387انظر: حبر املذهب  (10)
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ها موالها، ألو اشرتى جاريةً مل يط :واالسترباء الواجب مبلك األول سقط بزوال ملكه، وهلذا قالوا
 .(1)مث أعتقها قبل أن يستربئها سقط االسترباء

 االسترباءيف سبب  الفصل الثاني:

 .وزواله ،حصول امللك :سببان وله

 األول: حصول امللك

فمن ملك جاريًة بشراٍء، أو هبٍة، أو وصيٍة، أو إرٍث، أو شيٍء يتوقف على استمتاعه هبا 
 .(4)، وال مرتدًة، وال حمر مةً (3)[ةً ]جموسي (2)/على االسترباء إذا كانت حمل استحالله، أبن ال تكون

فيها بعد زواله بفسٍخ، أو إقالٍة، أو رٍد بعيٍب، أو خيار الرؤية، أو وكذا لو عاد ملكه 
صغٍر، أو أايٍس، ل ؛ابلتحالف، أو رجوٍع يف هبٍة، سواٌء كانت اجلارية ممن حتبل أو ممن ال حتبل

كان االنتقال ممن   (5)أو حاماًل، أو حائاًل، أو ثيباً، أو بكراً، أو نفيسًة، أو خسيسًة، وسواءٌ 
، كما ةٍ علقل جتدد تمواجملنون، وإن مل حي  اشتغال الرحم مبائه أو ال كاملرأة، والصيب،  تصور منهي  

يع ومل يغب عنها حىت عادت إليه بفسٍخ، وسواءٌ كان البائع استربأها قبل الب ،مهالو ابعها وسلَّ 
إن  ل بيعها ستحب أن يستربئها قبأو ال، فإن له بيعها قبل استربائها وإن كان يطؤها، لكن ي  

 .(6)أنه ال جيب :وجه  استرباء البكر  كان يطؤها، ويف

                                                           

 .413، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/3/13٩،138انظر: املهذب  (1)
 ب(.73/٩) (2)
 يف )ط( و )ز(: حمبوسًة، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (3)
 .8/427، روضة الطالبني ٩/530انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: سواٌء. (5)
 .8/427، روضة الطالبني ٩/531،530انظر: الشرح الكبري  (6)
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مث اسرتدها قبل أن يتصرف فيها املستقرض،  ،(1)]للمستقرض[ال حتل  ولو أقرض جاريةً 
لك ابلقبض استربأها املقر  ال :فإن قلنا  .(2)ربئهاابلتصرف مل يست :، وإن قلناضقرض مي 

فإنه  ،(3)اجلارية بفسخها، أو تعجيز السيدوأحلق األصحاب بتجدد امللك ارتفاع كتابة 
ن زال كوإن كان ملكه عنها مل يزل ومل يتجدد على املذهب، ل ،ليس له وطؤها حىت يستربئها

 .(5)(4)]ابلكتابة[ملك استمتاعه عنها 

يف الرد ابلعيب ما لو أسلم يف جاريٍة فقبضها، مث وجدها بغري الصفة املشروطة  (7)(6)(وأييت)
 .(٩)هاؤ فإن على املسل م إليه استربا ،(8)(فردها)

ولو اشرتى واحٌد بعض جاريٍة، أو اثنان جاريًة، فال استرباء إال أن تكون موطوءًة للبائع، 
 .(11)مل يكن البائع استربأها (10)ويج إذاستربأ للتز فإهنا ت  

مت األمة على سيدها بصوٍم، أو صالٍة، أو اعتكاٍف، أو حيٍض، أو نفاٍس، أو ولو حر  
ت توقف مت بردٍة مث أسلمرهٍن، مث زالت هذه األمور مل يتوقف حلها على االسترباء، ولو حر  

                                                           

 يف )ط(: للمقرض، واملثبت من: )ز(. (1)
 .8/427، روضة الطالبني ٩/531انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: بعجز سيدها. (3)
 .15/330،32٩سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: هناية املطلب  (4)
 .٩/531، الشرح الكبري 15/330،32٩انظر: هناية املطلب  (5)
 سقط من: )ز(. (6)
 .2أ/38انظر: اجلواهر البحرية ل  (7)
 سقط من: )ز(. (8)
 .٩/535، الشرح الكبري 1٩/3٩4انظر: هناية املطلب  (٩)
 يف )ز(: إن. (10)
 .8/430، روضة الطالبني ٩/535انظر: الشرح الكبري  (11)
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على الوجهني فيما إذا اشرتى مرتدًة مث أسلمت، هل  (1)، وبنامها البغويالوجهنيعليه يف أصح 
 .(3)وإال وجب هنا، (2)(جيبمل )سب حي   :إن قلنا ؟يف الردة عن االسترباءسب حيضها حي  

له  (6)قلنا بزوال ملكه ابلردة توقف حلها (5)ارتد السيد مث عاد إىل اإلسالم، فإن (4)ولو
 .(7)فكذلك على الصحيح ،ال :، وإن قلناعلى االسترباء قطعاً 

 :(٩)طريقانعلى االسترباء  (8)(له)ولو أحرمت مث حتللت، ففي توقف حلها 

 .خلالف فيما إذا أسلمت بعد ردهتاأنه على ا أحدمها:

 .القطع أبنه ال يتوقف عليه حهما:وأص

 (11)، وبىن الغزايل(10)قوالنففي توقفه عليه  ،ولو زوَّجها فطلقها زوجها قبل الدخول
 .(12)اخلالف  يف املرتدة، وفيه نظرٌ  على اخلالف  

                                                           

 .6/281انظر: التهذيب  (1)
 سقط من: )ز(. (2)
 .٩/531انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ز(: وال. (4)
 يف )ز(: وإن. (5)
 يف )ز(: حله. (6)
 .٩/532،531، الشرح الكبري 6/281انظر: التهذيب  (7)
 سقط من: )ز(. (8)
 .٩/532، الشرح الكبري 6/281انظر: التهذيب  (٩)
 .٩/532القول األول: يتوقف عليه، والقول الثاين: ال يتوقف عليه، انظر: الشرح الكبري  (10)
 .6/168،167انظر: الوسيط  (11)
 .٩/532انظر: الشرح الكبري  (12)
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، (1)جهانو ها له على االسترباء لّ  ولو اشرتى زوجته األمة انفسخ النكاح، ويف توقف ح  
يف وجوب  (4)على العلتني املتقدمتني (3)(2)/ستحب، وبنامها القاضي: ال، لكن ي  أظهرمها
حدوث ملك الرقبة  :(6)]قلنا[ مل يتوقف، وأن (5)الزوج[ لّ  ]ح  حدوث ملك  :إن قلنا ،االسترباء
اشرتاها،  فيما إذا طلق زوجته األمة ثالاثً مث ،إىل بنائه على اخلالف (7)وأشار الفوراينتوقف، 

حتل  :االسترباء، وإن قلنا (8)(فيتوق)وهو املذهب مل  ،ال :إن قلنا ؟تزوجهاهل حتل له قبل 
 .(٩)توقف

، (10)تقدما نوجها :، وقيلقوالنففي حلها له يف زمن اخليار  ،ولو اشرتاها بشرط اخليار
أو موقوٌف  ،نه لهإ :نه للبائع حلت له، وإن قلناإ :على أقوال امللك، فإن قلنا (11)وبنامها الغزايل

توقفه  (13)روى عن النص: أنه حيل على قول الوقف، وبىن املاوردي (12)مل حتل، لكن القاضي
 .(14)ها فال استرباء، وإن منعناه وجبعلى االسترباء على هذا اخلالف فقال: إن جوزان له وطأ

                                                           

 .٩/533والوجه الثاين: أنه جيب االسترباء؛ لتجدد امللك، انظر: الشرح الكبري  (1)
 أ(.74/٩) (2)
 .15/114،113انظر: كفاية النبيه  (3)
 يف )ز(: املعنيني املتقدمني. (4)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (5)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (6)
 .42٩الرمحن فرج/ انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد (7)
 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (8)
 .٩/533،532، الشرح الكبري 14/351، هناية املطلب 5/62انظر: احلاوي  (٩)
 .132راجع    (10)
 .3/347انظر: الوسيط  (11)
 .430،42٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (12)
 .5/62انظر: احلاوي  (13)
 .8/428، روضة الطالبني ٩/533انظر: الشرح الكبري  (14)
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: انفسخ النكاح، وال حيل (1)قال املاوردي ،هذا كله إذا كان الزوج حراً، فإن كان مكاتباً 
جوب جيوز اجته و  :، فإن قلناقوالنله وطؤها إن مل أيذن له السيد، فإن أذن ففي جوازه 

على اجلديد ) املكاتب ال ميلك أكسابه :ملناقضته لقوله ؛االسترباء، ويف جزمه ابالنفساخ نظرٌ 
ن املكاتب ه اجلمهور أأن العبد ال ميلك، وأن ملكه هلا على القدمي، لكنه يستقيم على ما ذكر 

 .(3)ومل خيصوه ابلتفريع على القدمي ،(2)(ميلك أكسابه

وهي يف عدته مل حتل له إال بعد االسترباء قطعاً، سواءٌ كان الطالق ابئناً،  (4)[هاشرتاا]ولو 
ويف وجوب االسترباء نظٌر،  :: قال شيخنا(7)قال اخلوارزمي، (6)الرجعة يف (5)كما مرَّ أو رجعياً،  

 .(8)ئها بهما يسترب لرجعة الكالم فيفإنه لو تزوجها فيها جاز له وطؤها، وتقدم يف كتاب ا

، إال بعد هبا قبل الشراء مث أراد تزوجيها من غريه مل جيز إن كان دخل ،ولو اشرتى زوجته
بل تكمل  الوفاة،ة ين تنقضي هبما عدهتا، ولو مات عقب الشراء مل يكن عليها عدءمضي قر 

 .(٩)عدة االنفساخ

، أو للبائع نيمث عادت إليه بفسٍخ خبيار اجمللس، أو خبيار الشرط للمتبايع   ،ولو ابع جاريةً 
اء، وهو فقد قطع اجلمهور مبضي االسترب  ،امللك له :خاصًة ابتىن على أقوال امللك، فإن قلنا

وهو ما أورده  ،االسترباء احيل، فيلزمه : أنه الوجه  ، وفيه ظاهٌر على املذهب أن الوطء حيل له

                                                           

 .11/341،340انظر: احلاوي  (1)
 سقط من: )ز(.  (2)
 .432، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/8/50٩انظر: البيان  (3)
 يف )ط(: استربأها، واملثبت من: )ز(. (4)
 .8أ/168انظر: اجلواهر البحرية ل  (5)
 يف )ز(: الرجعية. (6)
 .433انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (7)
، اجلواهر البحرية ل 8/42٩،428، روضة الطالبني ٩/533، الشرح الكبري 5/466انظر: الوسيط  (8)

 .8أ/168
 .8/42٩، روضة الطالبني ٩/533انظر: الشرح الكبري  (٩)
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عن طوائٍف من األصحاب أنه جيب،  (3)نقل اإلمام (2)[دفق]وإن قلنا بزوال ملكه ، (1)املتويل
ال حيل  :ناوفيه خالٌف، فإن قل ؟مث قال: هذا يبتين على أنه هل حيل الوطء لتضمنه الفسخ

ال جيب االسترباء إذا اشرتى زوجته اململوكة  :وهو األصح، فإن قلنا ،حيل :وجب، وإن قلنا
واختالف جهل احلال، فعلى األول  ،امللك (4)/فهو معلٌل بتجدد ،جيب :فكذا هنا، وإن قلنا

 .(5)ال جيب، وعلى الثاين جيب

 فروع  

و أ ٍج، أو وطء شبهٍة، عاملًا حباهلالو اشرتى جاريًة مزوجًة، أو معتدًة عن زو : األول
 ،جاهالً، واختار إمضاء العقد فال استرباء يف احلال، فإن طلقت املزوجة وانقضت عدهتا

، سواءٌ  نعم أظهرمها:، (7)قوالنله على االسترباء  (6)[لهاح]وانقضت عدة املعتدة، ففي توقف 
يف مجاعٍة من العراقيني خصومها  (10)والبندنيجي (٩)واحملاملي، ال (8)كانت مدخواًل هبا أم

قطع بوجوب : وقد ي  (12)قال الرافعي، (11)عوا ابلوجوب يف غري املدخول هباابملدخول هبا، وقط

                                                           

 .288-286انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (1)
 يف )ط(: فقيد، واملثبت من: )ز(. (2)
 .15/32٩،328انظر: هناية املطلب  (3)
 ب(.74/٩) (4)
 .٩/532انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ط(: محلها، واملثبت من: )ز(. (6)
 .43٩والقول الثاين: ال، انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (7)
 يف )ز(: أو. (8)
 .443-43٩حتقيق: عبد الرمحن فرج/انظر: املطلب العايل  (٩)
 انظر: املصدر السابق. (10)
، روضة الطالبني ٩/534،533، الشرح الكبري 6/281، التهذيب 15/321انظر: هناية املطلب  (11)

8/42٩. 
 .٩/534،533انظر: الشرح الكبري  (12)
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احملاملي  (1)(به)وقد صرح  .انتهى ؟إىل أنه هل يدخل يف العدةرد اخلالف وي   ،االسترباء
 :(2)جي فقااليوالبندن

 .االسترباء يف العدة يدخل: أحدمها

 .جيب بعد فراغهاو ، ال :والثاين

ما إذا اشرتاها معتدًة أنه إن بقي من العدة ما ال حيصل به االسترباء كمل ومقتضى األول في
ما إذا استولد الراهن املرهونة، وقلنا ال ينفذ يف احلال هل ينفذ فيبعدها، واخلالف كاخلالف 

 .(3): نعمواألص  ؟فكاكعند االن

على املعنيني املتقدمني اللذ ين استنبطهما من كالم الشافعي، أن املوجب  (4)وبنامها القاضي
 ؟لوكةو حدوث حل االستمتاع يف اململالسترباء حدوث ملك الرقبة مع فراغ حمل االستمتاع، أ

 .(5)فعلى األول جيب، وعلى الثاين ال

 التفريع

يتحيل  أن ل االستمتاعال جيب االسترباء يف املزوجة إذا طلقت، فلمن أراد تعجي :إن قلنا
زوج طالقها فتحل له ال زوجها مث يشرتيها، مث يسألبه يف اسقاط االسترباء، فيسأل البائع أن ي  

 .(6)يف احلال

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 .443-43٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (2)
، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن 8/184، النجم الوهاج ٩/534والثاين: ال، انظر: الشرح الكبري  (3)

 .442،441فرج/
 .٩/534انظر: الشرح الكبري  (4)
 .8/42٩، روضة الطالبني ٩/534انظر: الشرح الكبري  (5)
 .8/430، روضة الطالبني ٩/534انظر: الشرح الكبري  (6)
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لكن إمنا حيصل الغرض إذا مل تكن اجلارية موطوءًة، أو كان سيدها قد استربأها، إذ ال جيوز 
 لشرتي يف احلافلو أعتقها امل ،كانت هبذه الصفةتزويج اجلارية املوطوءة إال بعد االسترباء، وإذا  

زوجها من البائع، أو من غريه جاز على الصحيح، وعلى هذا فهذه ، أو ي  (1)[زوجهاتي]وأراد أن 
يف تعجيل االستمتاع، إذ ميكن املشرتي أن يعتقها يف احلال ويتزوجها إن مل  (2)(اثبتةٌ )حيلٌة 

 .(3)سؤال التزويج والتطليقتاج إىل يبايل بفوات ماليتها، وال حي

طلب حيلًة يف تعجيل االستمتاع  (4)والصورة األوىل تسمى: اهلارونية، فإن هارون الرشيد
 (6)زوجها ببعضفقال: م ر سيدها ي   ،هذه احليلة (5)جباريٍة أراد شرائها، فذكر له أبو يوسف

ه على دلَّ  روى أنهوي  ، لزوج بطالقها فإذا هي قد حلت لكر على اغلمانك، مث اشرتها، مث أش  
 .(7)فقال: أعتقها وتزوج هبا ،الثانيةاحليلة 

                                                           

 .٩/535يف )ط( و )ز(: يزوجها، واملثبت من: الشرح الكبري  (1)
 سقط من: )ز(. (2)
 .8/430، روضة الطالبني ٩/535،534انظر: الشرح الكبري  (3)
لي بن عبن املنصور أيب جعفر عبد هللا بن حممد بن اخلليفة أبو جعفر هارون بن املهدي حممد هو:  (4)

، تسعني ومائةو  سنة ثالثٍ  مجادى اآلخرة من ثالثاليف  تويف ،العباسي عبد هللا بن عباس اهلامشي
 . 2٩5-٩/286انظر: سري أعالم النبالء 

ن معاوية سعد بن جبري ب أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بنالقاضي  هو: (5)
م يو ، تويف هوغري  كمحمد بن احلسن  خترج به أئمةٌ  ،وغريه يب حنيفةتفقه أب ،الكويف األنصاري
، انظر: سري أعالم يف غرة ربيع اآلخر تويف: قيلو هـ، 182ربيع األول سنة  من امساخل اخلميس
 .53٩-8/535النبالء 

 يف )ز(: من بعض. (6)
 .٩/535، الشرح الكبري 11/383انظر: حبر املذهب  (7)
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 ،على جاريٍة وكانت يف بيتٍ  (2)ضب[]غ (1)أن الرشيد[ :]هي املسألة اهلارونية :وقيل
 :، فقال أبو يوسف(3)(ذلك)فحلف أن ال خترج منه، فسأل العلماء عن حيلٍة يف ذلك فأعياهم 

 (5)يف ميينك، قال القاضي ت  ر ر  البيت فتخرج وقد بـ   (4)/مث هتدم ،تضرب فوق رأسها خيمةً 
 .(7): واجلواب عندان فيها كذلك(6)إلماموا

املسألة اهلارونية هي: أن الرشيد اتقت نفسه إىل جاريٍة ورثها من أبيه، فـ ه مَّ هبا  :وقيل
قبل ي   ، فقال أبو يوسف: الفقالت: إن أابك أصابين، فسأل العلماء عن ذلك فأعياهم اجلواب

 .(10): وحنن نقول بذلك(٩)واإلمام (8)القاضيقوهلا، قال 

ناًء على ما إذا  ب وجهنيحيتمل  ؟على أنه ال يعلم أن أابه أصاهبا فهلّ  لكن هل هلا أن حت   
لها ف نعم :، إن قلناوجهانفيه  ؟هل هلا االمتناع منه ،(12)، أو أبر ٍ (11)كانت يف ملك جمذومٍ 

فال، ويظهر أن جييء يف قبول قوهلا خالٌف من اخلالف اآليت يف  ال :أن حتلفه، وإن قلنا

                                                           

 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ط(: عصت، واملثبت من: )ز(. (2)
 .سقط من: )ز( (3)
 أ(.75/٩) (4)
 .447انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (5)
 .15/31٩انظر: هناية املطلب  (6)
 .447انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (7)
 .448،447انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (8)
 .15/31٩انظر: هناية املطلب  (٩)
 .448،447انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (10)
اجملذوم: من اجلذام، وهو: علٌة حتدث من انتشار السوداء يف البدن كله، فيفسد مزاج األعضاء  (11)

 .31/381وهيأهتا، ورمبا انتهى إىل تقطمع، انظر: اتج العروس 
 ظاهر البدن، انظر: اتج العروس األبر : من الرب ، وهو: داٌء معروٌف، وهو بياٌض يظهر يف (12)

17/486. 
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نها إذا مل ميقبل قوهلا بيالرضاع، أن األمة إذا ادعت أن بينها وبني سيدها رضاعًا حمرّ ماً، هل ي  
 ؟(1)تكن مكَّنته من الوطء

مين، فإن بيع وهو ها قبل الوطئت   كنت    :لو ابع جاريًة فظهر هبا محٌل، فقال البائع: الثاني
مل  به فإن كان البائعواجلارية أم ولٍد للبائع، وإن كذَّ  ،(2)والولد منه ،قه املشرتي فالبيع ابطلٌ صدَّ 

والولد وأمه ملك  ،كما لو ادعى أنه كان أعتقها  ،قبل قولهوال قبله مل ي ،يقر بوطئها حني البيع
 .(3)قوالنالبائع  ت نسبه منويف ثبو  املشرتي، وله حتليف املشرتي أنه ال يعلم أن احلمل منه،

تة إن ولدت ملا دون س ،ظرن كان قد استربأها قبل البيع ن  فإ ،بوطئها (4)[رقأ]وإن كان 
والبيع ابطٌل،  ،(7)واجلارية مستولدته ،الحٌق ابلبائع (6)فالولد استرباء البائع (5)]وقت[ أشهٍر من

 يكن املشرتي وطئها، نظر فإن ملومل يلحقه الولد، مث ي   ،قبل قولهوإن ولدته لستة أشهٍر فأكثر مل ي  
أو وطئها وأتت به لدون ستة أشهٍر من وقت وطئه فالولد واجلارية مملوكان له، وإن مل يكن 

ألكثر ومل يطأها  أو ،البائع استربأها، فإن ولدته ألقل من ستة أشهٍر من وقت استرباء املشرتي
 .(8)لبيع ابطلٌ وا ،ولد الحٌق ابلبائعفال ياملشرت 

                                                           

 .448، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/٩/542، الشرح الكبري 15/31٩انظر: هناية املطلب  (1)
 يف )ز(: حٌر. (2)
، روضة الطالبني ٩/536،535القول األول: يثبت، والقول الثاين: ال يثبت، انظر: الشرح الكبري  (3)

8/431،430. 
 يف )ط(: أمر، واملثبت من: )ز( (4)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ز(: والولد. (6)
 يف )ز(: مستولده. (7)
 .8/431، روضة الطالبني ٩/535انظر: الشرح الكبري  (8)
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رض على القائف، وأمكن أن يكون الولد من كٍل منهما ع   ،وإن كان املشرتي وطئها
ئع، كذا اوضعته ألكثر من ستة أشهٍر من وطء املشرتي، ودون أربع سنني من وطء الب (1)[إن]
 .(2)قل عن الشيخ أيب حامدن  

حلاق، وإمنا به اإل (5)قطععلى املذهب أن االسترباء ي   (4)يء[جي]: هذا ال (3)قال الروايين
ق ابلزوج إىل أربع يلحهذا على قول ابن سريٍج يف تسويته بني احلرة واألمة يف أن الولد  (6)يصح
 ، واملذهب أنه ال يلحقه.سنني

ب فيها إال استرباٌء مل جي ومل يستربئها قبل البيع ،ا البائعلو اشرتى جاريًة وطئه: الثالث
استرباٌء واحٌد، وقد سقط  (7)/واحٌد، ولو ابعها املشرتي قبل أن يستربئها كفى املشرتي الثاين

 .(8)األول ابلبيع

 بد أم ال ،يف طهٍر واحٍد، فهل يكفي استرباءٌ واحدٌ  (٩)لو اشرتاها شريكان ووطآها: الرابع
ضعيٌف، قال  : واألول(10)قال الروايين، وجهانفيه  ؟من اثنني كالعدتني من شخصني

                                                           

 يف )ط( و )ز(: فإن، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 .8/431، روضة الطالبني ٩/536،535، الشرح الكبري 11/3٩3،3٩2انظر: حبر املذهب  (2)
 .11/3٩3،3٩2انظر: حبر املذهب  (3)
 يف )ط(: جيب، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ز(: ينقطع. (5)
 يف )ز(: جييء. (6)
 ب(.75/٩) (7)
 .  15/118، كفاية النبيه 8/431، روضة الطالبني ٩/536انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ز(: ووطئها. (٩)
 .11/355انظر: حبر املذهب  (10)
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ما إذا وطئ املشرتي اجلارية في (3)تزوجيها، وأجرامها املاوردي (2)ما لو أرادا: وجيراين في(1)الرافعي
 ؟(4)قرٍء واحدٍ ين أم بء ابعها، هل يستربئها الثاين بقر اليت اشرتاها قبل أن يستربئها مث

: ظن   (6)ووطئها آخر هبذا الظن، قال املتويل ،أهنا أمته أمًة ظاانًّ  (5)]وطئ[لو : اخلامس
 .(7): املنعأصحهما، وجهانويف تداخلهما  ،هما يقتضي االسترباء بقرٍء واحدٍ كٍل من

 زوال فراشها :السبب الثاني لوجوب استرباء األمة

ها، وأن أزوجها يف احلال إذا مل يطله أن ي   (8)]استربأ أمًة عقيب ملكها[فالسيد إذا كان 
زوجها يف احلال، وأما إذا وطئ أمته اليت ليست يف عدٍة، وال نكاٍح وأعتقها، أو يعتقها وي  

وإال فيشهد  ،رها وعتقت مبوته، فعليها االسترباء بقرٍء واحٍد إن كانت من أهلهااستولدها، أو دبَّ 
 .(٩)تزوجيها خبالف بيع غري املستولدةواحٌد، وكذا لو أراد 

بذلك االسترباء  ىفكتعتقت إبعتاقه أو بغريه، فهل ي  مث  ،جاريته اليت وطئها (10)ولو استربأ
 :(11)قوالن :، وقيلفوجهانانت مستولدًة نظر، فإن كوت زوَّج يف احلال ي  

                                                           

 .٩/536انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ز(: أراد. (2)
 .11/2٩2انظر: احلاوي  (3)
 .8/431، روضة الطالبني ٩/536انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط(: طلق، واملثبت من: )ز(. (5)
 .2٩7انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (6)
، روضة ٩/536، الشرح الكبري 2٩7ة، انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/والوجه الثاين: الصح (7)

 .8/431الطالبني 
 يف )ط(: اشرتى أمًة مبهر مثلها، واملثبت من: )ز(. (8)
 .8/433، روضة الطالبني ٩/537،536انظر: الشرح الكبري  (٩)
 يف )ز(: اشرتى. (10)
 .8/433، روضة الطالبني ٩/537، الشرح الكبري 6/16٩انظر: الوسيط  (11)
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 .نعم؛ ألنه كان جائزاً قبل العتق أحدمها:

 .تقدم األقراء على ارتفاع النكاحال، ك وأصحهما:

اش أم الولد هل يرتفع يف أن فر  (2)ومجاعٍة على اخلالف (1)ومها مبنيان عند القاضي
توقف م ال ويأ ،مث انقضت عدهتا فراشها إذا مات زوجها، أو طلقها وهل يعود ؟ابالسترباء

 ؟(4)على االسترباء (3)حلها

فراشًا له إذا طلقها زوجها، أو مات عنها  (6)[عود]تال  :فقال: إن قلنا (5)ع املاورديوفرَّ 
ناًء على أن ، بوجهانفيه  ؟قبل أن يطأها فهل عليها استرباءٌ وهو القدمي، فلو مات سيدها 

مها لز ي ، فعلى األولوجهانوفيه  ؟استرباء أم الولد وجب حلرمة أم الولد، أو لرفع الفراش
 .االسترباء، وعلى الثاين ال

ا لزوم االسترباء بعد العتق، تفريعًا على القول ابنقطاع فراشهوهذا إثباٌت للخالف يف 
ئه بعد االسترباء اابالسترباء، واخلالف يف عوده بعد موت الزوج وانقضاء عدته هو اخلالف يف بق

 .(7)على ما سيأيت

 

 

                                                           

 .456انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (1)
 يف )ز(: خالٍف. (2)
 يف )ز(: وطؤها له. (3)
 .8/433، روضة الطالبني ٩/538،537انظر: الشرح الكبري  (4)
 .457بد الرمحن فرج/، املطلب العايل حتقيق: ع11/335انظر: احلاوي  (5)
 يف )ط( و )ز(: يعود، ولعل الصواب كما هو مثبت. (6)
 .458، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/14٩انظر:    (7)
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 :(1)فطريقانوإن مل تكن أم ولٍد 

 .املتقدمني يف أم الولد الوجهني أن يف وجوب االسترباء أحدمها:

 .لقتهذه مث ط   (3)وجتعدم وجوبه ولو ز  القطع ب (2)الذي أورده الرافعي والثاين:

 أصحها:، (4)وجه  أ ثالثةربأت مث عتقت يف احلال املوطوءة إذا است   ويتحرر يف جواز تزويج
 .(6)وجوازه يف غريها (5)/منعه يف املستولدة

طئها ومل نظر، فإن كان البائع و ي   ؟هل له تزوجيها يف احلال ،ولو اشرتى جاريًة ومل يطأها
يكن وطئها، أو كان االنتقال من امرأٍة،  (7)يستربئها مل جيز تزوجيها إال منه، وإن كان استربأها ومل

أنه جيوز، فعلى هذا لو أعتقها املشرتي قبل أن يستربئها فهل  أصحهما:، (8)فوجهانأو صيٍب 
 .(٩)ملتقدمان يف األوىلا الطريقانفيه  ؟د العتقى استرباٍء بعهلا أن تتزوج يف احلال، أم يتوقف عل

 

 

 

                                                           

 . ٩/537، الشرح الكبري 11/383انظر: حبر املذهب  (1)
 .٩/537انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: تزوجت. (3)
 . ٩/537الوجه األول: جيب االسترباء، والوجه الثاين: ال جيب االسترباء، انظر: الشرح الكبري  (4)
 أ(.76/٩) (5)
 .8/434،433، روضة الطالبني ٩/537انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ز(: لو مل. (7)
 .٩/538والوجه الثاين: أنه ال جيوز؛ كما ال جيوز له وطؤها، انظر: الشرح الكبري  (8)
 .8/434، روضة الطالبني ٩/538راجع املسألة السابقة، وانظر: الشرح الكبري  (٩)
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 فروع  

فأعتقها سيدها عقب العدة، أو مات  ،املستولدة إذا طلقها زوجها فاعتدت: األول

شيخ أبو ال ال، ققوالنفيه  ؟فهل هلا أن تتزوج يف احلال، أم يتوقف على استربائها ،عنها
 .(2): ظاهر املذهب األول(1)علي

ياة ما إذا طلقت املستولدة وانقضت عدهتا يف حعلى اخلالف املتقدم فيمها بعضهم وبنا
ف ذلك قفراشًا له ابنقضاء عدهتا وحتل له يف احلال وهو اجلديد، أو يتو  (3)سيدها، هل تعود

يقتضي أن  (4)فعلى األول يتوقف على االسترباء، وكالم الغزايل ؟على االسترباء وهو القدمي
جيوز  (5)]له[ اً ال تعود فراش :أهنا تعود فراشًا ابنقضاء عدهتا، وإان إذا قلنا :القولني على قولنا

قطع بلزوم االسترباء على القول أبهنا تعود فراشاً  (6)التزويج قبل االسترباء قطعاً، واملاوردي
، (7)[ه]لًا تعود فراشابنقضاء العدة، وجعل اخلالف يف وجوب االسترباء على القول أبهنا ال 

 .(8)ثالث طرق  فهذه 

                                                           

ومن  وغريه، لقفالتفقه أبيب ا ،نجي املروزياحلسني بن شعيب بن حممد بن احلسني أبو علي السّ  هو:  (1)
 ،وفروع ابن احلداد ،يصالتلخ أيضاً  ح  ر  وش   سمى: ابملذهب الكبري،يو ح املختصر وشر   ،تعليقةال مؤلفاته:

نظر: طبقات الشافعية ا ،وثالثني نيفٍ  :وقيل ،سنة ثالثني :وقيل ،وعشرين وأربعمائة تويف سنة سبعٍ 
 . 1/208،207البن قاضي شهبة 

 .٩/538، الشرح الكبري 15/308انظر: هناية املطلب  (2)
 يف )ز(: يعود. (3)
 .6/171،170انظر: الوسيط  (4)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (5)
 .11/335انظر: احلاوي  (6)
 يف )ط(: به، واملثبت من: )ز(. (7)
 .٩/53٩،538انظر: الشرح الكبري  (8)
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ده، وأعتقها السيد بع ،: وجيري اخلالف فيما إذا طلقها الزوج قبل الدخول(1)قال اإلمام
النكاح  وسببه التعويل على االسترباء املتقدم على ؛ا كاملدخول هبا اليت طلقت واعتدتفإهن

السبب  (3)]أواخر[ ق ما تقدم عنه يفيوافوهو  .يف احلالني (2)وهو موجودٌ  ،املسلط على التزويج
هل حيل له وطؤها من غري الزوج،  (4)ج أمته اليت كانت حتل له وطلقهاما إذا زوَّ في ،األول

، أو بعده وبعد خولأنه ال فرق يف جراين اخلالف فيها بني أن يكون الطالق قبل الد ؟استرباءٍ 
خصوا و  قبل الدخول،لكن العراقيني جزموا بوجوب االسترباء إذا  كان الطالق ، انقضاء العدة

 .(5)اخلالف مبا إذا كان بعده

 نقضائهاإن وقع متصالً ابأو املوت بعد العدة بزمٍن حمسوٍس، فأما  ،هذا كله إذا وقع العتق
 :(6)فطريقان

 .القطع جبواز التزويج يف احلال ا:أحدمه

 .زوال ملك املستولدة موجباً للعدةوجعل جمرد  ،(7)القولنيطرد  والثانية:

                                                           

 .15/30٩،308انظر: هناية املطلب  (1)
 يف )ز(: املوجود. (2)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (3)
 يف )ز(: فطلقها. (4)
 .468حتقيق: عبد الرمحن فرج/ انظر: املطلب العايل (5)
، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن ٩/53٩،538، الشرح الكبري 15/308انظر: هناية املطلب  (6)

 .46٩فرج/
 .15/308هناية املطلب القول األول: اجلواز، والقول الثاين: املنع، انظر:  (7)
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أنت حرٌة عقب  :ما إذا قالاملسألة يقتضي طرد اخلالف في (2)ايلوالغز  ،(1)اإلمام وتعليل
، ]وطردمها الغزايل يف احلال (4)(أبهنا تتزوج)يقتضي القطع  (3)انقضاء عدتك، وتعليل أيب علي

 .(6)(5)فيما إذا قال: أنت حرٌة مع آخر العدة، وتعليل غريه يقتضي القطع أبهنا ت زوج يف احلال[

مات عنها وهي يف نكاح زوٍج، أو عدته،  (7)/إذا أعتق مستولدته املزوجة، أو: الثاني
أنه ال استرباء عليها، سواٌء كانت يف عدة طالٍق رجعٍي، أو ابئٍن،  (٩)(8)(املنصو )فالظاهر 

، ال حتل له إال بهف ،صه يف القدميإنه ن :: أن عليها االسترباء، وقيلخمرج   قول  أو وفاٍة، وفيه 
ا إذا  نكاح، دون مشعر بتخصيصه مبا إذا أعتقها، أو مات عنها وهي يف الي   (10)وكالم املتويل

 .(11)كانت يف العدة

هنا لو كانت إ :فائدته إذا قلنا (13)ونصه على عدم االسترباء إمنا تظهر :(12)قال القاضي
ال  :أما إذا قلنا، وكان قد استربأها من قبل يلزمها االسترباء، (14)]عتقه أو موته[خليًة عند 

                                                           

 .15/308انظر: هناية املطلب  (1)
 .6/170انظر: الوسيط  (2)
 .46٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (3)
 يف )ز(: جبواز تزوجيها. (4)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (5)
 .46٩، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/6/170، الوسيط 15/308انظر: هناية املطلب  (6)
 ب(.76/٩) (7)
 سقط من: )ز(. (8)
 .٩/538انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .27٩انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (10)
 .٩/538انظر: الشرح الكبري  (11)
 .475، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/15/306انظر: هناية املطلب  (12)
 يف )ز(: يظهر. (13)
 يف )ط(: موته وعتقه، واملثبت من: )ز(. (14)
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والزوجية ال  ،افٍ اءٌ وهو كيلزمها هناك فال استرباء هنا؛ ألن تزوجيه إايها ال بد أن يتقدمه استرب 
 .تبطله

: يكون بعد انقضاء العدة، أو بعد (2)والفوراين ،(1)أبو علي قال ،جيب استرباؤها :فإن قلنا
ء فإن عدة الوط ،حعلى النكا الطالق إن مل يكن دخل هبا، خبالف ما إذا طرأ وطء الشبهة 

: إن عتقت يف العدة استربأت بعدها، وإن عتقت يف النكاح (3)وقال اإلمام، شرع فيها عقبهت  
 .(5)عقبه (4)[ستربأتف]جرى وطء شبهٍة فيه فهو مبثابة ما لو 

ىت هل هو مبنزلة العدة ح ،إىل أصٍل وهو: أن استرباء أم الولد إذا عتقت واملسألة ترجع
جتب سواءٌ قصدت التزوج أم ال، أو هو مبنزلة استرباء السيد األمة اليت ملكها فال جيب إال عند 

 (7)اإلمام (6)كالم  ؟ األمة إال إذا قصد السيد وطأهاإرادهتا التزوج، كما ال جيب يف
ستحق السكىن يف مدة أهنا ال ت :(10)يقتضي األول، ويوافقه قول املاوردي (٩)(8)(والغزايل)

شاؤوا، وكالم غريهم يقتضي حيث  (11)[سكنتو ] ،االسترباء، ولو بذهلا الورثة هلا لزمها اإلجابة
 .(12)خالفه

                                                           

 .476،475انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (1)
 انظر: املصدر السابق. (2)
 .15/307،306انظر: هناية املطلب  (3)
 يف )ط( و )ز(: فيستربأ، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 .8/435،434، روضة الطالبني ٩/53٩،538انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: وكالم. (6)
 .15/307،306انظر: هناية املطلب  (7)
 سقط من: )ز(. (8)
 .6/171،170انظر: الوسيط  (٩)
 .11/335انظر: احلاوي  (10)
 يف )ط(: وسكن، واملثبت من: )ز(. (11)
 .٩/538انظر: الشرح الكبري  (12)
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وإذا استربأها السيد فإن وطئها بعده عادت فراشاً له، فإن مات بعد ذلك لزمها االسترباء 
 .(1)اءأو قبله فليست فراشاً، فال يلزمها االسترب  ،مبوته، وإن مل يطأها ومات بعد االسترباء

 ملو أعتقها السيد وطلقها الزوج اعتدت للطالق واستربأت للعتق، مث إن تقدَّ : الثالث
 (3)[يفو ]، (2)]مث اعتدت[الطالق العتق اعتدت عنه مث استربأت، وإن تقدم العتق استربأت 

زمها عدة وطء شبهٍة ما إذا ل، في(4)املتقدمان الوجهانإىل العدة انتقاهلا عند وقوع الطالق منه 
: أن وجه   م هناكوتقد ؟للطالقأو تتمها مث تعتد  ،هل تنتقل إىل عدة الطالق ،مث طلقت فيها

 .(5)الطالق، وميكن أن أييت مثله هنابقية عدة وطء الشبهة تدخل يف عدة 

 :(6)فطريقانوهي يف عدة وطء الشبهة  ولو أعتق مستولدته، أو مات عنها

 .يف وجوب االسترباء عليها (8)لقولنياإجراء  :(7)عند اإلمام أصحهما

 .(٩)/القطع بوجوبه والثانية:

                                                           

 .11/37٩، حبر املذهب 11/335انظر: احلاوي  (1)
 سقط من )ط( و )ز(، ولعل الصواب كما هو مثبٌت حسب ما يقتضيه السياق. (2)
 )ز(. يف )ط(: وهي، واملثبت من: (3)
 .٩أ، ب/51انظر: اجلواهر البحرية ل  (4)
، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن ٩/540، الشرح الكبري 11/226،225انظر: احلاوي  (5)

 .477فرج/
 .15/121، كفاية النبيه 8/435انظر: روضة الطالبني  (6)
 .15/307انظر: هناية املطلب  (7)
 .15/307ومها: وجوب االسترباء، وعدم وجوب السترباء، انظر: هناية املطلب  (8)
 أ(.77/٩) (٩)
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املزوجة واملعتدة عن  (2): والقوالن مفرعان على القول أبنه ال جيب على(1)قال الروايين
 .(4)واملشهور وجوبه ،إىل عدم وجوبه (3)الزواج، ومال البغوي

 ومستولدته ولزمها االسترباء، إما قطعًا لكوهنا مل يستربئها قبل العتق، أإذا أعتق : الرابع

، (5)وجهانيه ف ؟على الصحيح فيما إذا كان استربأها، فهل له أن يتزوجها يف مدة االسترباء
 ال بد أهنا هل هلا أن تتزوج يف احلال، أم (7)]يف[ (6)املتقدمني كالوجهنينعم، ومها  أصحهما:

 ؟(8)من استرباٍء آخر لإلعتاق

يف مدة  (10)اهج  وم ز  وأراد تـ   ،فيما إذا أعتق أمته اليت وطئها ومل يستولدها (٩)وأجرامها اإلمام
ما إذا في ،بىن على ملك اليمنينكاح هل ي  االسترباء، واخلالف راجٌع إىل اخلالف يف أن ملك ال

 .(11)فإن بنينا حكمه عليه امتنع هنا ؟مث ملكها هل حتل له ،طلق زوجته األمة

 :(13)أحوال   أربعة (12)[افله] ،املستولدة إذا مات سيدها وزوجها مجيعاً : اخلامس

                                                           

 .٩/53٩انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ز(: يف. (2)
 .6/278انظر: التهذيب  (3)
 .٩/53٩انظر: الشرح الكبري  (4)
 .٩/53٩والوجه الثاين: ال؛ ألن اإلعتاق يقتضي االسترباء، انظر: الشرح الكبري  (5)
 راجع املسألة السابقة. (6)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (7)
 .٩/53٩، الشرح الكبري 15/305انظر: هناية املطلب  (8)
 .15/305انظر: هناية املطلب  (٩)
 يف )ز(: أن يزوجها. (10)
 .٩/53٩انظر: الشرح الكبري  (11)
 يف )ط(: فله، ويف )ز(: فلهما، ولعل الصواب كما هو مثبت. (12)
 .542-٩/540، الشرح الكبري 313-15/30٩انظر: هناية املطلب  (13)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 156 - 
 

 (2)أربعة أشهٍر وعشٌر، وقد مرَّ  (1)]له[ أن ميوت السيد أواًل، فعليها عدة الوفاة :أحدها
 .(3)أنه ال استرباء عليها على املذهب، وعلى الوجه اآلخر تستربأ بعدها

شهران ومخسة أايٍم إن  :أن ميوت الزوج أواًل، فعليها عدة اإلماء نصف ذلك :الثانية
عتقت بعد انقضاء العدة، على املشهور أن عدة الوفاة يف حق األمة نصف عدة احلرة، وقد 

أهنا كعدة احلرة، فإن مات السيد وهي يف العدة فقد عتقت يف أثنائها، فهل  قول   (4)تقدم
ة فيه اخلالف املتقدم فيما إذا عتقت يف أثناء عد ؟أم تكمل عدة احلرائر ،عدة اإلماء يكفيها

 .(5)الق البائن، وصحح الغزايل األولالط

، واألصح أنه ال جيب، فإن أوجبناه فإن  (6)ويف وجوب االسترباء عليها اخلالف املتقدم
ت من ذوات األقراء تربصكانت من ذوات األشهر استربأت بشهٍر بعد متام العدة، وإن كانت 

 .(7)لكاضت فيها بعد ما عتقت كفاها ذبعد العدة حبيضٍة إن مل تكن حاضت يف العدة، وإن ح

                                                           

 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (1)
 .152راجع    (2)
 .8/435، روضة الطالبني ٩/540انظر: الشرح الكبري  (3)
 .150راجع    (4)
 .٩/540، الشرح الكبري 6/171انظر: الوسيط  (5)
 .150راجع    (6)
 .8/436، روضة الطالبني ٩/540انظر: الشرح الكبري  (7)
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، بناًء (1)وجهانخروجها من العدة، ففي وجوب االسترباء عليها  وإن مات السيد بعد
 أن يتصل فرق بنييف أهنا تعود فراشاً للسيد ابنقضاء العدة أم ال، أم ي   (2)على اخلالف املتقدم

 ؟(4)عنه (3)موته ابنقضاء العدة أو يرتاخى

األخذ ابالحتياط، فتعتد أبربعة أشهٍر وعشٍر  (5)[افعليه]شكل السابق منهما، أن ي   :الثالثة
كانت من   (7)من ذوات األشهر كفاها ذلك، وإن (6)[تكان]من موت آخرمها مواتً، مث إن 

حاضت يف هذه املدة فعليها أن ترتبص بعدها حىت حتيض  (8)[كنت]ظر، فإن مل ذوات األقراء ن  
مبوت  ويلزمها االسترباء ،حيضًة؛ الحتمال تقدم موت الزوج، فتعود فراشًا على الصحيح

وإن كانت حاضت ، (10)عارٍض فاحلكم كما تقدم يف العدة (٩)/سيدها، فإن مل يعد احليض لغري
تكفي إال  : أن احليضة الوجه  جد احليض أول املدة أو آخرها، وفيه فيها كفاها ذلك، سواٌء و  

 .(12)طوا قائلهوغلَّ  ،ٍم من أايم العدةومخسة أاي (11)ين[شهر ]جدت بعد مضي إذا و  

ومخس  علم أن بينهما أكثر من شهرينهل قدر املدة بني املوتني، أو ي  وال فرق بني أن جي  
وال استرباء  ،أقل من شهرين ومخسة أايٍم كفتها عدة الوفاةلم أنه ختلل بني املدتني لياٍل، فإن ع  

                                                           

 .٩/540الوجه األول: جيب االسترباء، والوجه الثاين: ال جيب االسترباء، انظر: الشرح الكبري  (1)
 .150راجع    (2)
 يف )ز(: أم تراخى. (3)
 .8/436، روضة الطالبني ٩/540انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط( و )ز(: فعليهما، ولعل الصواب كما هو مثبت. (5)
 يف )ط(: كان، واملثبت من: )ز(. (6)
 يف )ز(: فلو. (7)
 يف )ط( و )ز(: يكن، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
 ب(.77/٩) (٩)
 .٩ب/42انظر: اجلواهر البحرية ل  (10)
 (: شهٍر، واملثبت من: )ز(.يف )ط (11)
 .٩/541، الشرح الكبري 6/278،277انظر: التهذيب  (12)
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ربصت بعد تعليها على الصحيح، فإن قلنا بوجوب االسترباء، فإن كانت من ذوات األشهر 
 .(1)شهٌر يف قوٍل، وثالثٌة يف آخر :ووه ،القرء ببدل والعشراألربعة األشهر 

لم أنه كان بني املدتني أكثر إذا ع  ما ، في(2)وات األقراء فاحلكم كما تقدموإن كانت من ذ
من شهرين ومخس لياٍل، فإن مل تكن حاضت يف املدة فال بد من حيضٍة وإن طال زمن 

يف العدة، وإن كانت حاضت فيها  (3)انتظارها، إال أن يكون أتخريها لعارٍض فاحلكم كما مرَّ 
ط أن يكون احليض شرت نه ي  املتقدم أ الوجهحيضًة كفتها، وال شيء عليها بعد عدة الوفاة، وفيه 

 .(4)بعد مضي شهرين ومخسة أايمٍ 

ولو كان املتخلل بني املدتني شهرين ومخس لياٍل من غري زايدٍة وال نقٍص، فهل هو كما لو  
 .(5)السابقان الوجهانفيه  ؟املدة، أو كما لو كان أكثر منها كان املتخلل أقل من هذه

: وجييء فيه اخلالف (6)فال استرباء عليها، قال الرافعي ،أن ميوات معاً  :احلالة الرابعة

، وجهانفيه  ؟(7)وهي معتدٌة ]هل تعتد عدة الوفاة لإلماء أو للحرائر[املذكور فيما إذا عتقت 
 .ابألول (٩)الثاين، وقطع به بعضهم، وجزم البغوي (8)صحح الغزايل

                                                           

 انظر: املصدرين السابقني. (1)
 .157راجع    (2)
 .٩ب/42انظر: اجلواهر البحرية ل  (3)
 .٩/541، الشرح الكبري 6/278،277انظر: التهذيب  (4)
 .8/436، روضة الطالبني ٩/541راجع املسألة السابقة، وانظر: الشرح الكبري  (5)
 .٩/541،540انظر: الشرح الكبري  (6)
يف )ط(: أي وقعت عدة الوفاة، لكن عدة احلرائر أو اإلماء، ويف )ز(: أي تعتد عدة الوفاة، لكن  (7)

 الشرح انظر: ،٩/540 الكبري الشرح من: واملثبت ،عدة احلرائر أو اإلماء، وكالمها ال يستقيم معناه
 .٩/540 الكبري

 .6/171انظر: الوسيط  (8)
 .6/277انظر: التهذيب  (٩)
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اليت عتقت يف العدة ال تكمل  :قولناعان على إىل أهنما مفرَّ  (2)والغزايل ،(1)وأشار اإلمام
 .(3)فهنا أوىل ،تكملها :أما إذا قلنا عدة احلرائر،

: وما ذكرانه من األقوال يف املسألة جيري فيما عدا املوت من أسباب الفراق، (4)قال اإلمام
إذا حصل السبب قبل موت السيد، أو بعده، أو معه، أو شك فيه، ومجيع ما تقدم تفريٌع  :أي

 على الصحيح يف جواز تزويج املستولدة.

 فرع  

الزوج، ولو ادعت علم الورثة أبن سيدها مات أواًل،  (5)[رث]تعلم أسبقهما مواتً مل لو مل ي  
 .(6)فلها حتليفهم على نفي العلم به

 قاعدة  

عدهتا، كقول املرأة يف انقضاء   (8)على قوهلا (7)جاز االعتماد ،حضت :املستربأةإذا قالت 
 .(٩)فلَّ مل أحض مل حت    :ولو قالت

                                                           

 .15/313،312انظر: هناية املطلب  (1)
 .6/171انظر: الوسيط  (2)
 .٩/541،540انظر: الشرح الكبري  (3)
 .15/313انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ط( و )ز(: يرث، ولعل الصواب كما هو مثبت. (5)
 .٩/542، الشرح الكبري 11/382،381انظر: حبر املذهب  (6)
 يف )ز(: االحتمال. (7)
 يف )ز(: قولنا. (8)
 .8/437، روضة الطالبني ٩/542انظر: الشرح الكبري  (٩)
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ترباء فقال السيد: أخرب تين بتمام االس ،ولو امتنعت من متكينه ورفعت األمر إىل احلاكم
تصديقها، وهذا تمل تصديق السيد وحي   (2)هو مشكٌل، واألوج ه :(1)وأنكر ت، قال اإلمام

ول األ (4)/لىقبل قوهلا، وعماً ي  بوجٍه تقدم أن األمة إذا ادعت أن بينها وبينه رضاعاً حمرّ   (3)يتأيد
 .(5)وجهانفيه  ؟لّ فههل هلا أن حت  

فإنه ال  ،عليه (6)حرمتفادعت أن أابه وطئها و  ،ث جاريًة من أبيهويقرب منه ما إذا ور  
: األصح أن هلا التحليف (8)، قال النووي(7)وجهانفيه  ؟يلزمه، وهل هلا حتليفه على نفي العلم به

 .(٩)وإن أحبناها له يف الظاهر وعليها االمتناع ،يف الصورتني

 فروع  

: لو وطئ السيد أمته يف عدهتا من وفاة الزوج، مث مات لزمها (10)قال ابن احلداد: األول
وفاة الزوج، مث ترتبص حبيضٍة لوطء الزوج، فلو حاضت حيضًة يف زمن عدة أن تكمل عدة 

ر من وبني موتيهما أكث ،ما إذا مات زوجها وسيدهاخبالف ما تقدم في عتد هبا،ة مل ي  الوفا

                                                           

 .15/336انظر: هناية املطلب  (1)
 أي: له وجٌه. (2)
 يف )ز(: أتيد. (3)
 أ(.78/٩) (4)
، الشرح 15/336الوجه األول: هلا التحليف، والوجه الثاين: ليس هلا التحليف، انظر: هناية املطلب  (5)

 .15/127، كفاية النبيه ٩/542الكبري 
 يف )ز(: حرمت. (6)
 .8/437والوجه الثاين: ليس هلا التحليف، انظر: روضة الطالبني  (7)
 .8/437انظر: روضة الطالبني  (8)
 .15/127، كفاية النبيه 15/337انظر: هناية املطلب  (٩)
 .273انظر: املسائل املولدات    (10)
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راد عتد ابحليضة الواقعة يف عدة الوفاة، وكذا لو مل ميت السيد لكن أشهرين ومخس لياٍل، فإنه ي  
 .(1)زوجهامث ي   ،مث ترتبص حبيضةٍ  ،وفاةالتزوجيها تكمل عدة 

ولو أراد أن يطأها بعد عدة الوفاة جاز على الصحيح من غري توقٍف على االسترباء، كما 
 .(2)لو مل يطأها حىت أمتت عدة الزوج

حبيضٍة  فتكمل عدة الوفاة، مث ترتبص ،ولو كان يف عدة طالق الزوج فوطئها السيد مث مات
سب املدة من وقت وطء السيد إىل موته إن كان يستفرشها، كما لو ملوت السيد، وال حت  

 .(3)عدة وكان الزوج الثاين يستفرشهانكحت يف ال

 ،ا محلٌ فظهر هب ،ما إذا وطئها يف عدة الوفاة وماتهذا كله إذا وطئها ومل يظهر هبا محٌل، أ
أحلقه ابلزوج انقضت  (4)[إن]ف ،ئفارض على القيكون من كٍل منهما ع   وولدت لزمٍن ميكن أن

 ابلوضع، وعليها حيضٌة بعد طهرها من النفاس، وإن أحلقه ابلسيد حصل االسترباء (5)عدهتا
 .(6)وعليها إمتام عدة الوفاة ،بوضعه

 فعليها إمتام العدة بعد الوضع بتقدير كون الولد من السيد، وعليها ،مل يوجد قائفٌ  (7)وإن
الرتبص حبيضٍة بعد الوضع على تقدير أن يكون من الزوج، فيلزمها أطول املدتني، فإن وقعت 

 .(8)يف بقية عدة الوفاة كفاها لذلك احليضة

                                                           

 .٩/543،542، الشرح الكبري 11/131،130انظر: البيان  (1)
 .8/438، روضة الطالبني ٩/543انظر: الشرح الكبري  (2)
 انظر: املصدرين السابقني. (3)
 يف )ط( و )ز(: وإن، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 يف )ز(: عدته. (5)
 .8/438، روضة الطالبني ٩/543انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ز(: فإن. (7)
 .8/43٩، روضة الطالبني ٩/544،543انظر: الشرح الكبري  (8)
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ليها وج فعحلق ابلز فوضعت لزماٍن حيتملهما، فإن أ   ،ولو ظهر هبا احلمل يف عدة الطالق
عليها احلال فابلسيد فعليها بعده بقية العدة، وإن أشكل  (1)[حلقأ  ]، وإن بعد الوضع حيضةٌ 

 .(2)، فتأخذ أبكثرمهابقية العدة أو حيضةٌ 

لو اشرتى أمًة متزوجًة ووطئها قبل أن يعلم أن هلا زوجاً، وظهر هبا  :(3)قال أيضاً : الثاني
ستة لن ولدته ومات الزوج وولدت، فإن كان لزمٍن حيتمل أن يكون من كٍل منهما، أب ،محلٌ 

، فإن رض على القائفع   ربع سنني فما دوهنا من وطء الزوجالسيد، وأل ءأشهٍر فأكثر من وط
أحلقه ابلسيد مل تنقض به، وكذا لو تعذر  (4)/أحلقه ابلزوج فقد انقضت العدة بوضعه، وإن

مدًة من  (6)[سب]حت  إمتام عدة الوفاة شهرين ومخسة أايٍم، وال  (5)فعليها ،إحلاقه ابلقائف
 .(7)العدة

من السيد دون الزوج فكذا احلكم، وإن احتمل أن يكون من  (8)[يكون]وإن احتمل أن 
 .(٩)للسيد بعد العدة اخلالف املتقدم الزوج انقضت العدة بوضعه، ويف وجوب االسترباء

ه أو بعده مبدٍة، فإن مات عقب ،فإما أن ميوت الزوج عقب الوطء ،وإن مل يظهر هبا محلٌ 
لسابق، وال فيه اخلالف ا ؟تاج إىل استرباءٍ ها للسيد أم حي  اعتدت عدة الوفاة، وهل حتل بعد

 .(10)زوجيها إال بعد االسترباء قطعاً جيوز ت
                                                           

 يف )ط(: أحلقها، واملثبت من: )ز(. (1)
 .8/438ة الطالبني ، روض٩/543انظر: الشرح الكبري  (2)
 أي: ابن احلداد. (3)
 ب(.78/٩) (4)
 يف )ز(: وعليها. (5)
 .8/438يف )ط( و )ز(: حيسب، واملثبت من: روضة الطالبني  (6)
 .8/43٩،438، روضة الطالبني ٩/543، الشرح الكبري 274انظر: املسائل املولدات    (7)
 يف )ط(: تكون، واملثبت من: )ز(. (8)
 .8/43٩، روضة الطالبني ٩/544،543راجع املسألة السابقة، وانظر: الشرح الكبري  (٩)
 .8/43٩، روضة الطالبني ٩/544راجع املسألة السابقة، وانظر: الشرح الكبري  (10)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 163 - 
 

  هلا إذا علم احلال حىت تنقضي مدة االسترباء، (1)[يصرب]فعليه أن  ،وإن مات بعده مبدةٍ 
 ، عدة الوفاةفليس عليها إال ،كما لو و ط ئت  املنكوحة ابلشبهة، فإن مل ميت إال بعد انقضائها

 .(2)وله تزوجيها بال استرباٍء جديدٍ وحتل للسيد بعدها، 

حلها للسيد  ففي ،ولو استفرشها الزوج بعد وطء السيد جاهالً مث مات، فإذا قضت عدهتا
 .(4)وال جيوز تزوجيها إال بعد استرباءٍ  ،(3)من غري استرباٍء اخلالف املتقدم

رجٌل له امرأٌة، وأمٌة مزوجٌة، حنث يف طالق امرأته، أو  ،(5)عن الشيخ أيب علي: الثالث
أشهٍر وعشٍر من  (6)أبربعة  مات زوج األمة، فعليها أن تعتديف عتق أمته ومات قبل البيان، مث

 .ءٍ ربعة أشهٍر وعشٍر وثالثة أقراالحتمال عتقها، ويلزم امرأته األكثر من أ ؛يوم موت الزوج

وحنث هو أيضًا يف عتقها، أو طالق زوجته ومات قبل البيان،  ،ولو كان لزوج األمة أمةٌ 
 .(8)وثالثة أقراءٍ  (7)(وعشرٍ )فعلى كل واحدٍة األكثر من أربعة أشهٍر 

 

 

 

 

                                                           

 يف )ط(: تصرب، واملثبت من: )ز(. (1)
 .8/43٩، روضة الطالبني ٩/544انظر: الشرح الكبري  (2)
 بقة.راجع املسألة السا (3)
 .8/43٩، روضة الطالبني ٩/544انظر: الشرح الكبري  (4)
 انظر: املصدرين السابقني. (5)
 يف )ز(: أربعة. (6)
 سقط من: )ز(. (7)
 .8/43٩، روضة الطالبني ٩/544انظر: الشرح الكبري  (8)
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 فراشا  فيما تصري به األمة  الفصل الثالث:

 (2)حلقهحلقه، سواٌء أقر به، أو أ (1)(رجلٍ )ومعىن كون املرأة فراشاً: أهنا إذا أتت بولٍد من 
 .(3)ما مل ينفه بطريقه الشرعي

واستمتع بغري  ،وال تصري األمة فراشاً مبجرد امللك، فال يلحقه الولد الذي تلده وإن خال هبا
أن يكون منه، خبالف النكاح فإنه يلحقه الولد فيه مبجرد العقد مع  (4)أمكن[و ] ،الوطء

فراشاً إذا وطئها سيدها، فإذا أتت بعد وطئه بولٍد لزمٍن  (5)اإلمكان الزماين واملكاين، وإمنا تصري
وإن أتت بولٍد لغري  ،بينٍة تقوم عليه، أو إبقراره بهحيتمل أن يكون منه حلقه، ويثبت الوطء ب

 .(6)ي ثبت مل يلحقه، إال أن يستلحقهمن وطئه الذ زمن اإلمكان

ولو أقر بوطئها يف ، فليس مين حلقه على املذهب (7)لأعز   كنت  :ولو أقر ابلوطء وقال
 .(٩)فراشاً له على الصحيح (8)[ر  ص  ت  ]مل  الدبر، أو فيما دون الفرج

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 يف )ز(: أنكره. (2)
 .166، التعريفات   55انظر: طلبة الطلبة    (3)
 يف )ط(: أنكر، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ز(: يصري. (5)
 .8/440، روضة الطالبني ٩/545،544انظر: الشرح الكبري  (6)
أعزل: من العزل، وهو: ال م جام ع إذا قارب اإلنزال فنزع وأمىن خارج الفرج، انظر: املصباح املنري  (7)

 .2٩/464، اتج العروس 2/407
 واب لغوايً كما هو مثبت. يف )ط( و )ز(: تصري، والص (8)
 .8/441، روضة الطالبني ٩/544انظر: الشرح الكبري  (٩)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 165 - 
 

ملا دون  (1)دتهولظر، فإن ونفى الولد بدعوى أنه استربأها منه حبيضٍة ن   ،ولو أقر ابلوطء
 أن (3)قد مرَّ ف ،من وقت االسترباء حلقه ولغى االسترباء، فلو أراد نفيه ابللعان (2)/ستة أشهرٍ 

يف هذه أنه ينتفي ابللعان،  (4)نفى ابللعان، وصحح املتويلالصحيح أن نسب ملك اليمني ال ي  
وال  ،أنه يلحقه :وإن أتت به لستة أشهٍر إىل أربع سنني فاملذهب أنه ال يلحقه، وقيل فيه قولٌ 

 .(5)ينتفي عنه إال ابللعان

 التفريع

فيه أحكام اللعان مع الزوجة يف توقفه  (6)[ري]جتيلحقه وله نفيه ابللعان، فهل  :إن قلنا
عليه على  (7)اهعلى القذف، ومقابلة لعانه بلعاهنا، ووجوب احلد عليها إذا مل تالعن، وحترمي

 .(8)وجهانفيه  ؟التأبيد

وقوعه فالقول قوله، قال  يف ه  ت  بـ  ذَّ أنه ينتفي عنه بدعوى االسترباء، فإن ك   :وإن قلنا ابملذهب
أو )ل حيٍض، واتفقا على حصو  ،متصاًل ابإلقرار ابلوطء (10)ظاهٌر إذا ذكره: وهذا (٩)اإلمام

                                                           

 يف )ز(: أتت به. (1)
 أ(.7٩/٩) (2)
 .٩أ/30انظر: اجلواهر البحرية ل  (3)
 .138انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عزيزة العبادي/ (4)
 .8/440، روضة الطالبني ٩/545، الشرح الكبري 10/46٩انظر: البيان  (5)
 يف )ط( و )ز(: جيري، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (6)
 يف )ز(: ويف حترميها. (7)
، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن 10/470الوجه األول: نعم، والوجه الثاين: ال، انظر: البيان  (8)

 .512فرج/
 .15/135املطلب  انظر: هناية (٩)
 يف )ز(: ذكر. (10)
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هو حمل وادعى االسترباء بعده ف ،أما إذا اعرتف بوطٍء يف وقٍت معنيٍ ، يف وطٍء بعده (1)(تنازعا
 .(2)ا، ويف كالمهم ما يدل على خالفهالنظر، والظاهر الرجوع إىل قوهل

، بنامها بعضهم على أن االنتفاء (3)وجهانففي احتياجه إىل مينٍي  ،القول قوله :وحيث قلنا
ج رَّ املهر، وخي   والظاهر تعلقه بفعل االسترباء ووجوب ؟عوى االسترباء أو بفعل االسترباءتعلٌق بد

من اليمني يف الصورة اليت قال اإلمام أهنا  (4)(بد)أنه ال  :وهو ،وجه  اثلث  من كالم القاضي 
ومل يقيده  ،فهتحليومن األصحاب من أطلق القول ب، فإنه جزم فيها بوجوب اليمنيظر، حمل الن

 .(5)حبالة تكذيبها

 :(6)أوجه   ثالثةف، ففي كيفية حتليفه لحي   :فإن قلنا

 .ويكفيه ذلك ،حيلف على االسترباء أحدها:

 .وأن الولد ليس منه :أن يضم إليه أنه ال بد واثنيهما:

  لد ليس منهويكفي أن الو  ،أنه ال حيتاج إىل التعرض لالسترباء :وصححه مجاعةٌ  واثلثها
 .كما يف ولد الزوجة

 ،وز له نفيهجي تربئهاومل يس ،فهم أنه لو عرف أن الولد من غريه: ووجهوه مبا ي  (7)قال الرافعي
 :(8)وجهانفي كيفيته ف ،عرضه لالسترباءال بد من ت :واحللف عليه ال على سبيل اللعان، فإن قلنا

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 .6/231، التهذيب 11/247انظر: حبر املذهب  (2)
 .٩/546الوجه األول: حيلف، والوجه الثاين: ال حيلف، انظر: الشرح الكبري  (3)
 سقط من: )ز(. (4)
، املطلب ٩/546، الشرح الكبري 10/46٩، البيان 6/231، التهذيب 11/247انظر: حبر املذهب  (5)

 .513،512العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/
 .14/3٩0، كفاية النبيه 8/440، روضة الطالبني ٩/546انظر: الشرح الكبري  (6)
 .٩/546انظر: الشرح الكبري  (7)
 .14/3٩1،3٩0، كفاية النبيه 8/440، روضة الطالبني ٩/546انظر: الشرح الكبري  (8)
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 .بل ستة أشهٍر من والدة هذا الولداستربأهتا ق :أن يقول أحدمها:

 .ه لستة أشهٍر بعد استربائيت  ولد   :يقولو أ :الثاين

 لفحت   :نافإن قل، وجهانفيه  ؟لف األمةأو حت   ،ه بذلكفإن نكل عن اليمني فهل يلحق
 .(1)الولد، فإن حلف بعد البلوغ حلقهفنكلت توقفنا إىل بلوغ 

ن السيد قد عرضها على البيع صارت أم ولٍد، فإن كا (2)[هناأ]و ولو ادعت األمة الوطء 
لف على وأنكر الوطء مل حي  عت ، وحيث مس  (3)على الصحيح على ما سيأيت وإال فال ،عتمس  

 .(4)الصحيح

ول ه إشكاٌل، ويوافقه قلف بال خالٍف، وفي: وإذا مل يكن هناك ولٌد مل حي  (5)قال الرافعي
أهنا  توهم خالفٌ أن ي   أبمية الولد ال جيوز (7)/ما إذا كان ولٌد إن جتردت دعواهافي (6)اإلمام

لى أن الولد ليس أو عليه وع ،نفي الوطء فهل حتلف على ،لفحت   :قلنا وحيث، متلك حتليفه
 .(8)وجهانفيه  ؟منه

                                                           

 .٩/546، الشرح الكبري 11/247، حبر املذهب 3/81انظر: املهذب  (1)
 يف )ط(: فإهنا، واملثبت من: )ز(. (2)
 .16٩انظر:    (3)
، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن 258، منهاج الطالبني   ٩/546انظر: الشرح الكبري  (4)

 .516فرج/
 .٩/546انظر: الشرح الكبري  (5)
 .15/136انظر: هناية املطلب  (6)
 ب(.7٩/٩) (7)
 .٩/546انظر: الشرح الكبري  (8)
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 ،استرباءً  (1)[ع  دَّ ]ي  ومل  ،وأتت بولٍد ألكثر من أربع سنني من حني الوطء ،ولو أقر بوطءٍ 
 .(2)وجهانففي حلوقه به 

 ،النسب ينتفي بدعوى االسترباء فانتفاؤه هنا أوىل :إن قلنا :والوجه أن يقال :(3)قال اإلمام
ن أربع سنني كما لو أتت املرأة بولٍد ألكثر م  ،ال ينتفي به وإمنا ينتفي ابللعان حلقه :وأن قلنا

ل اللعان لتعينه طريقاً إىل ال بد من إجراء قو  هذا (4)[مث على] ،من وقت النكاح مع اإلمكان
 .نفيه

صاعداً مث أتت بولٍد آخر لستة أشهٍر ف ،فيما إذا أتت بولدٍ  اخلالف   ويقرب من هذا اخلالف  
 ؟(5)هل يلحقه الثاين ،من والدة األول

 .(6)اإلمامفه ضعَّ و  ،وقطع به بعضهم ،لصريورهتا فراشاً ابألول كولد الزوجة ؛يلحقه :أحدمها

 .فبالوالدة أوىل ،يبطل ابالسترباء ألن الفراش ؛ال :واثنيهما

ة مستولدًة يف أن األمة املوطوء ،وبىن األصحاب اخلالف يف الصورتني على اخلالف املتقدم
ب االسترباء حىت جي ،وعدةً  ،هل تعود فراشاً للسيد إذا انقطع تعلق الزوج هبا نكاحاً  ،أو غريها

ال  ]أو ،دلقة الزوج حلق السيبولٍد لستة أشهٍر فصاعدًا من وقت انقطاع ع  ولو أتت ا تقهبع
 ه  ق  تعود فراشاً حل    :قلنا (8)وإن ؟ويلحق الولد الزوج دون السيد ،هاءاسترباحىت ال جيب  (7)[عودت

                                                           

 يف )ط(: تدع، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (1)
، روضة الطالبني ٩/547،546الوجه األول: يلحقه، والوجه الثاين: ال يلحقه، انظر: الشرح الكبري  (2)

8/440. 
 .15/140انظر: هناية املطلب  (3)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (4)
 .٩/547انظر: الشرح الكبري  (5)
 .15/138،137انظر: هناية املطلب  (6)
 يف )ط(: إذ ال يعود، واملثبت من: )ز(. (7)
 يف )ز(: فإن. (8)
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رجيح وقضية البناء على هذا األصل ت ،وهذا أصح هنا إن كان ،الثاين من غري إقراٍر بوطٍء جديدٍ 
 .(1)قطعاً  ق  ولو كان بني الولدين دون ستة أشهٍر حل    ،اللحوق

 فرع  

 بيان أنه مىت يلحقه الولد اللعان يف (2)فقد مرَّ  ،إذا اشرتى زوجته فولدت بعد الشراء
ا أم ولٍد إذا فمن أحلق به ال حيكم بكوهن ،ومىت ال يلحقه ،ومىت يلحقه مبلك اليمني ،ابلنكاح

تثبت إذا أمكن  أهنا :بعيد   وجه  وفيه  ،ومل يقر ابلوطء بعد الشراء ،مل أن يكون من النكاحاحت  
 .(3)ك اليمني اكتفاًء إبمكان اإلصابةأن يكون من مل

 ،لنكاحامل أن يكون من لكن احت   ،وحلقه الولد مبلك اليمني ،وإن أقر ابلوطء بعد الشراء
 :عن ابن احلداد (5)والذي رواه ابن الصباغ ،حكامها الرافعي (4)وجهانففي ثبوت أمية الولد 

في ابللعان أن هذا الولد ال ينت ،(8)وابن الصباغ ،(7)واإلمام ،(6)ويوافقه قول القاضي ،أهنا تثبت
 .(٩)حلدوثه يف ملك اليمني

وأقر السيد  ،زوجها قبل الدخول (10)وطلقها ،ج أمتهوينبين على هذا اخلالف ما إذا زوَّ 
لولد تمل أن يلتحق هذا اأنه حي   ،وأتت بولٍد لزمٍن حيتمل أن يكون من كٍل منهما ،بوطئها

                                                           

 .٩/547، الشرح الكبري 15/138انظر: هناية املطلب  (1)
 .٩أ، ب/30انظر: اجلواهر البحرية ل  (2)
 .8/441، روضة الطالبني ٩/54٩،548، الشرح الكبري 10/334املذهب  انظر: حبر (3)
 .٩/54٩الوجه األول: املنع، والوجه الثاين: الثبوت، انظر: الشرح الكبري  (4)
 .385،384انظر: الشامل حتقيق: إكرام املطبقاين/ (5)
 .525انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن فرج/ (6)
 .15/48انظر: هناية املطلب  (7)
 .385،384انظر: الشامل حتقيق: إكرام املطبقاين/ (8)
 .٩/54٩انظر: الشرح الكبري  (٩)
 يف )ز(: فطلقها. (10)
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ال  :لناوهذا اخلالف يظهر إذا ق ،عرض على القائفتمل أن ي  وحي   ،ألن فراشه انسخٌ  ؛ابلسيد
 .(2)سيد قطعاً حتمل أن يلتحق ابلفي   ،أما إذا أحبنا له بدونه ،له وطؤها إال بعد االسترباء (1)/يباح

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 أ(.80/٩) (1)
 .8/441، روضة الطالبني ٩/54٩، الشرح الكبري 6/175انظر: الوسيط  (2)
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 (1)كتاب الرضاع

 لَّ رمة املفيدة ح  وثبوت احل ،ق ابلنسب املقتضي حترمي النكاحالرضاع الشرعي امللح   :واملراد
فة من ومعر  ،احملرّ محتاج إىل معرفة الرضاع في   ،(2)دون غريمها من أحكام النسب ،والنظر ،اخللوة

مث  ،وقد يطرأ عليه فيقطعه ،(3)م قد يتقدم عقد النكاح فيمنع انعقادهمث الرضاع احملرّ   ،م بهحير  
 ،ربعة أبواب  أعل كالم الكتاب يف فج   ،ومنه ما يقع االختالف فيه ،منه ما يقع االتفاق عليه

رم فيمن حي   ب اثنواب ،وشرائطه ليمتاز عن غريه ،ببيان أحكامه ،ابٌب يف معرفة الرضاع احملرّ م
 .(4)يف النزاع فيه ورابع ،يف الرضاع الطارئ على النكاح وأحكامه واثلث ،به

 يف أركان الرضاع وشرائطه: الباب األول

 .واللنب ،واملرتضع ،ع الذي ينفصل منها اللنباملرض   :وأركانه ثالثة  

 عاملرض   الركن األول:

فلو شرب  ،لوالرج ،كل امرأٍة خترج به البهيمة  :فقولنا ،حتتمل الوالدة كل امرأٍة حيةٍ   :وهو
لو در لرجٍل لنٌب و  ،وال حترم األنثى منهما على الذكر ،من هبيمٍة صغريان مل يثبت بينهما أخوةٌ 

 .(5)وال يثبت له حكمٌ  ،فارتضعته فهو جنسٌ 

                                                           

، واصطالحاً: اسٌم 21/٩5اتج العروس  الرضاع لغًة: مص الصيب ثدي أمه ليشرب اللنب، انظر: (1)
 .5/123حلصول لنب امرأٍة، أو ما حصل منه يف معدة طفٍل، أو دماغه، انظر: مغين احملتاج 

 .223انظر: شرح حدود ابن عرفة    (2)
 يف )ز(: اعتقاده. (3)
 .٩/554،553انظر: الشرح الكبري  (4)
 .٩/3الطالبني ، روضة ٩/553، الشرح الكبري 6/17٩انظر: الوسيط  (5)
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 (2)ي[لأبو ع]وقال  ،ولولده أن يتزوج هبارهت له ك    فإن كانت صبيةً  :(1)قال الشافعي
 .يتعلق به التحرمي كاألنثى :(4)(3)الكرابيسي

تدل به سينبين على أنه هل ي   ،لنٌب فشربه الصيباملشكل  (5)وعلى املذهب لو در للخنثى
 :(6)وجهانوفيه  ؟عند فقد امليل واألمارات على أنوثته أم ال

 .واحملرمية ،فهو لنب امرأٍة يتعلق به التحرمي ،نعم :أحدمها

 :(7)فوجهانوعلى هذا  ،ال :وأصحهما

 ؛ن مثل هذا ال يكون إال للنساءإ :فإن قلن ،(8)عرض على القوابلأن اللنب ي   :أحدمها
 .أبنوثته م  ك  لغزارته ح  

فإن ابنت  ،أو بغري ذلك ،إما إبخباره مبيله ،أن احلكم يوقف إىل تبني حاله :وأظهرمها
 .وإال فال ،أنوثته تعلق به احلكم

                                                           

 .5/38انظر: األم  (1)
يف )ط( و )ز(: أبو عبد هللا، والصواب والذي هو يف كتب الرتاجم كما هو مثبت، انظر: طبقات  (2)

 .1/64،63الشافعية البن قاضي شهبة 
ومن تصانيفه:   ،أخذ الفقه عن الشافعي ،احلسني بن علي بن يزيد أبو علي البغدادي الكرابيسيهو:  (3)

، وأربعني انٍ سنة مث :وقيل ،وأربعني ومائتني تويف سنة مخسٍ  ،القدمي الذي رواه عن الشافعيكتاب 
 .1/64،63انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

 .103-101انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن الس ل مي/ (4)
ح املنري املصبا ، انظر: ا أصالً اخلنثى: اآلدمي الذي له آلتا الذكر واألنثى، أو ليس له شيٌء منهم (5)

 .101، التعريفات   1/183
 .18/222،221، اجملموع 6/303، التهذيب 3/144انظر: املهذب  (6)
 .18/222،221، اجملموع ٩/554، الشرح الكبري 3/144انظر: املهذب  (7)
، اتج 2/488القوابل: مجع قابلة، وهي: املرأة اليت تتلقى الولد عند والدته، انظر: املصباح املنري  (8)

 .30/208العروس 
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لب لبنها أو ح   ،تةٍ فلو ارتضع طفٌل من ثدي ميّ   ،ة  ت  به لنب امليّ   (1)[رج]خي ،حيةٌ  :وقولنا
ر  ج  و  وأ  

 .(3)على املذهب طاهراً رتب عليه حكٌم وإن كان مل ي   ،الصيب (2)

 ،ياهتاكما إذا أرضعت أربع رضعاٍت يف ح  ،لب يف حياهتا وأوجره الطفل بعد موهتاح   (4)فلو
 ،وكما لو ح لب يف حياهتا يف مخس دفعاتٍ  ،مث أوجره الصيب ،وح لب منها لنٌب مث ماتت

بت ثعلى القول أبن ذلك ي   ،يف مخس دفعاٍت متفرقاتٍ  (6)]بعد موهتا[ الصيب (5)[جرهو وأ]
 :(7)فوجهانوجر يف حياهتا التحرمي لو أ  

 .أنه يثبت حكم الرضاع :(8)وهو املنصو  أصحهما

 .ال :واثنيهما

جدت يف حة إذا و  ق هبا العتق يف الصنه خمرٌج من القول أبن االعتبار يف الصفة املعلَّ إ :وقيل
 .(٩)املرض حبالة وجودها

                                                           

 يف )ط(: خمرج، واملثبت من: )ز(. (1)
أوجر: من الوجور، وهو: صب السائل يف حلق الصيب سواٌء كان ماًء، أو دواًء، أو لبنًا أو غريه،  (2)

 .2/648، املصباح املنري 5/27٩انظر: لسان العرب 
 .6/303، التهذيب 15/361، هناية املطلب 11/376انظر: احلاوي  (3)
 يف )ز(: ولو. (4)
 يف )ط(: وأجره، واملثبت من: )ز(. (5)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (6)
، الشرح الكبري 11/155، البيان 6/303، التهذيب 11/406،405انظر: حبر املذهب  (7)

٩/555،554. 
 .5/33انظر: األم  (8)
 .٩/555قلت: لكن الرافعي ذكر بدل العتق الطالق نقالً عن القاضي حسني، انظر: الشرح الكبري  (٩)
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 ،منه صغريٌ  فارتضع ،خيرج ما لو در لصغريٍة كبنت مثاٍن لنبٌ  ،الوالدة (2)(1)/[تمل]حت :وقولنا
 :(3)طريقانوفيه 

 .(4)وأييت فيه قول الكرابيسي ،الرضاع فال يثبت له حكم ،أنه كلنب الرجل :أحدمها

 .القطع أبنه ال حكم له :واثنيهما

م يثبت على فإن احلك ،ويدخل يف الضابط البكر البالغ إذا در هلا لنٌب فارتضعه صيبٌ 
فيما  (6)[قوالً ] (5)وحكى صاحب التنبيه، وال محل ،وال ولد ،والثيب اليت ال زوج هلا ،املذهب

انت ولدت وكذا لو ك ،طه األكثرون فيهوغلَّ  ،أنه ال يثبت حكم الرضاع :إذا مل يكن هبا محلٌ 
 .(8)جنيناً فلبنها يؤثر قطعاً  (7)أما لو أجهضت، ولداً ومثلها ال يرضع ملثله

 

 

                                                           

 يف )ط( و )ز(: حيتمل، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 ب(.80/٩) (2)
 .٩/3، روضة الطالبني ٩/555انظر: الشرح الكبري  (3)
 .172قول الكرابيسي: أنه ي ثبت احلرمة، راجع    (4)
 .204انظر: التنبيه    (5)
 يف )ط(: قول، واملثبت من: )ز(. (6)
، 7/131أجهضت: من اإلجهاض، وهو: إسقاط اجلنني قبل أن يتم خلقه، انظر: لسان العرب  (7)

 .1/113املصباح املنري 
 .6/17٩، الوسيط 3/144انظر: املهذب  (8)
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قال ، مال البلوغالحت ؛بلغت تسع سنني تعلق احلكم ابرتضاع لبنها ولو كانت ذات اللنب
 (5)كما يلتحق  ،كم ببلوغها إبدرار اللنبوال حي   :(4)والرافعي ،(3)والبغوي ،(2)والغزايل ،(1)اإلمام

 ،كم أبهنا حاضت وبلغت ابحليضحي   :(6)وقال الفوراين، كم ببلوغه بذلكوال حي   ،الولد اببن تسعٍ 
وذلك يصدق  ،وغريه فرضها يف بنت تسعٍ  ،املسألة فيما إذا استكملت التسع ض  ر  لكنه فـ  

 ،أو نصفها ،وهو راجٌع إىل اخلالف يف أن سن احليض أول السنة التاسعة ،بكوهنا يف التاسعة
 بل ابلسن الذي ميكن البلوغ فيه. ،مل يقيد املسألة بسٍن معنيٍ  (7)واإلمام ؟أو أول العاشرة

 اللنب :الركن الثاني

ويكفي  ،صل عليهااليت انفعترب فيه عند وصوله إىل جوف الصيب بقاؤه على الصفة وال ي  
 ،(٩)ذ منه جنبٌ أو اخت   ،أو إغالءٍ  ،(8)انعقادٍ أو  ،حىت لو تغري حبموضةٍ  ،وصول عينه إىل اجلوف

وكذا لو  ،رد فيه طعامٌ وكذا لو ث   ،طعم الصيب تعلق احلكم بهوأ   (10)ضٌ يَّ أو خم    ،أو زبدٌ  ،أو أقطٌ 
 .(11)طعم على املذهبوأ   ز  ب  جن به دقيٌق وخ  ع  

                                                           

 .15/414هناية املطلب  انظر: (1)
 .6/17٩انظر: الوسيط  (2)
 .6/303انظر: التهذيب  (3)
 .٩/555انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: يلحق. (5)
 .15/146انظر: كفاية النبيه  (6)
 .15/414انظر: هناية املطلب  (7)
 .4/86االنعقاد: اشتداد اللنب حىت يكون رائباً، انظر: مقاييس اللغة  (8)
 يف )ز(: خبٌز. (٩)
 .3/1105، الصحاح 1/608املخيض: اللنب الذي قد أ خرج منه زبده، انظر: مجهرة اللغة  (10)
 .٩/556، الشرح الكبري 11/153، البيان 15/356انظر: هناية املطلب  (11)
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حراماً   (1)وأ ،ولنب البهيمة ،واخلل ،حالاًل كان كاملاء ،كان أو غريه  اختلط مبائٍع دواءولو 
بت فلو شرب الطفل منه مخس مراٍت ث ،فإن كان اللنب غالبًا تعلق احلكم به ،ظركاخلمر ن  

 .(2)حكم الرضاع

 :(3)طرق   فثالثوإن كان مغلوابً 

 أنه يثبت حكم :أصحهما ،أو غريه سواٌء كان املخالط ماءً  ،(4)قولنيأن فيه  :أظهرها
أنه ال  :أظهرمها ،(6)(5)[نيوجه]وعلى هذا لو شرب بعضه فقد أطلق مجاعٌة أن فيه  ،الرضاع
مبا إذا مل يتحقق وصول شيٍء من اللنب إىل جوف  (7)وخصصهما مجاعٌة منهم اإلمام ،يثبت
 (8)حققأو أبن يت ،إن حتقق أبن كان الباقي من اخلليط أقل من قدر اللنب :وقالوا ،الطفل
 .اللنب يف اخلليط الذي شرب منه ثبت قطعاً  (٩)ابتيان

أنه  ،فأكل مما اشرتاه زيٌد وعمرٌو مث خلطاه ،إذا حلف ال أيكل مما اشرتاه زيدٌ  ،وله نظائر
وكذا  ،وكذا إذا اشرتوا من املال املشرتك بينه وبني غريه ،إن أكل أكثر مما اشرتاه عمرٌو حنث

وهل  ؟منه قدر املخالط يبقي  هل  ،املاء الذي خالطه مائٌع طاهرٌ  (10)راملتطه  إذا استعمل 

                                                           

 يف )ز(: و. (1)
 .6/302، التهذيب 3/144، املهذب 11/373انظر: احلاوي  (2)
، روضة 55٩-٩/556، الشرح الكبري 6/303،302، التهذيب 15/360انظر: هناية املطلب  (3)

، كفاية النبيه 126،125، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/6-٩/4الطالبني 
15/143،142. 

 .٩/556والقول الثاين: أنه ال يثبت حكم الرضاع، انظر: الشرح الكبري  (4)
 ن، والصواب لغوايً كما هو مثبت. يف )ط( و )ز(: وجها (5)
 .٩/556والوجه الثاين: أنه يثبت، انظر: الشرح الكبري  (6)
 .15/360انظر: هناية املطلب  (7)
 يف )ز(: حتقق. (8)
 ابتيان: من التبني والظهور والوضوح، واملراد أن ينفصل اللنب عن اخلليط فيتبني كٌل من اآلخر. (٩)
 يف )ز(: املنظر. (10)
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 ،(2)انوجهفيه  ؟سقى منه مخس مراٍت لو انفردأن يكون اللنب قدرًا ميكن أن ي   (1)/شرتطي  
 ، مجيعهشرتط ذلك يفلكن هل ي   ،وحكاه بعضهم يف اشرتاط كونه قدراً مغذايً  ،نعم :أظهرمها

 .(3)فيه نظرٌ  ؟أو فيما يتناوله كل مرةٍ 

 ه.طع أبنه يثبت حكمالق :والطريق الثاين

فإن شربه كله  ،(4)دون القلتني وهوأو ماًء  ،أن املخالط إن كان مائعاً غري املاء :والثالث
وإن   ،(5)وجهان ففي ثبوته بشرب بعضه ،يثبت :فإن قلنا ،فاحلكم كما تقدم يف الطريق األول

 الوجهنيوطائفةٌ أطلقوا  ،(6)فقوالنوإن شربه كله  ،مفإن شرب بعضه مل حيرّ   ،كان قلتني فصاعداً 
اه طرده يف القلتني ومقتض ،من غري تفرقٍة بني القلتني وما دوهنما ؟ميف أن شرب البعض هل حيرّ  

ق وفرَّ  ،ابلتحرمي هنا (7)وجزم القاضي ،مأبن ال حيرّ   وأوىل ،مرتبان فقوالنوإن شربه كله ، أيضاً 
 .بينه وبني املاء

 :(8)وجهان ؟عترب به غلبة اللنبوفيما ي  

 املخلوط فإن ظهر شيءٌ منها يف ،والرائحة ،واللون ،الطعم :أهنا تعترب ابلصفات :أظهرمها
 .فاللنب غالٌب وإال فمغلوبٌ 

 .واملغلوب ما ال يؤثر فيها ،أن الغالب ما يؤثر يف التغذية :واثنيهما

                                                           

 أ(.81/٩) (1)
 .15/142والوجه الثاين: ال، انظر: كفاية النبيه  (2)
 .15/142انظر: كفاية النبيه  (3)
القلتني: وهي القربتني العظيمتني، ومقدار القلة: مخس مائٍة رطٍل ابلبغدادي، ويف العصر احلاضر:  (4)

 .107-104لرت تقريباً، انظر: اإليضاحات العصرية    307
 .٩/5ثبت، والوجه الثاين: ال يثبت، انظر: روضة الطالبني الوجه األول: ي (5)
 .٩/558القول األول: حيرم، والقول الثاين: ال حيرم، انظر: الشرح الكبري  (6)
 .126،125انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (7)
 .٩/5، روضة الطالبني ٩/558انظر: الشرح الكبري  (8)
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إن كان ذلك ف ،رب قدره مبا له لوٌن قويٌ اعت   ،وعلى األول لو زالت أوصاف اللنب الثالثة
نظريه يف اختالط النجس  (2)وقد مرَّ  ،اخلليط ثبت حكم الرضاع وإال فال (1)القدر يظهر على

 .(3)املوافق للماء يف الصفات ابملاء

 فرعان

إىل جوفه  مث وصل ،لو وقعت قطرٌة من اللنب يف فم الصيب واختلطت بريقه: األول

 :(4)فطريقان

 .ويكون حكمه ما تقدم ،نظر إىل كونه غالباً على الريق أو مغلوابً أنه ي   :أحدمها

 .لتحرميالقطع بثبوت ا :إىل اجلمهور (5)ونسبه اإلمام والثاين

وب فإن علقنا احلرمة ابملغل ،لو اختلط لنب امرأٍة بلنب أخرى وغلب أحدمها: الثاني
 .(7)وجزم املاوردي ابألول ،وإال اختصت ابليت غلب لبنها ،احلرمة منهما (6)ت[ثبت]

 

 

 

                                                           

 يف )ز(: يف. (1)
 .85،84انظر: اجلواهر البحرية حتقيق: مصطفى معاذ/ (2)
 .٩/6،5، روضة الطالبني ٩/558انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/6، روضة الطالبني ٩/55٩انظر: الشرح الكبري  (4)
 .15/360انظر: هناية املطلب  (5)
 يف )ط( و )ز(: ثبت، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (6)
 .٩/6، روضة الطالبني ٩/55٩لشرح الكبري ، ا11/375انظر: احلاوي  (7)
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 احملل الذي ينتقل اللنب إليه :الركن الثالث

 :أمور  ثالثةفهذه  ،عترب فيه أن يكون جوف صيٍب حيٍ وي  

ثبت حكم ي   بشروطٍ  (3)[إليه]فوصول اللنب  ،(2)حمل التغذية (1)و[وه]اجلوف  :األول
وهو  :ودٍ د  أو ل   ،(4)وهو صب اللنب يف احللق :أو حلٍب وإجيارٍ  ،سواٌء وصل ابرتضاعٍ  ،الرضاع

 .(8)يف األمعاء (7)(6)زمٍق[خت   ]وكذا  ،(5)ي الفمصبه يف أحد شق  

 ،(٩)قوالنفابحتقاٍن  األمعاءإن وصل إىل  ،ظرال حيصل فيه غذاٌء ن   ولو وصل إىل جوفٍ 
ب فص   ،وجيراين فيما إذا كان على بطنه جراحةٌ  ،ثبتأنه ال ي   :(10)نسب إىل اجلديدوي   أصحهما
 .(13)اجلوف (12)]إىل[ حىت وصل (11)اللنب فيها

                                                           

 يف )ط( و )ز(: وهي، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (1)
 .23/106انظر: اتج العروس  (2)
 يف )ط( و )ز(: إليها، والصواب لغوايً كما هو مثبت.  (3)
 .2/224انظر: النظم املستعذب  (4)
 .٩/138، اتج العروس 2/224انظر: النظم املستعذب  (5)
 يف )ط(: جتوٍف، واملثبت من: )ز(. (6)
 .25/237التخزق: من اخلزق، واملراد: إيصال اللنب إىل املعي عن طريق احلقن فيه، انظر: اتج العروس  (7)
 .٩/6، روضة الطالبني ٩/55٩انظر: الشرح الكبري  (8)
 .٩/560والقول الثاين: أنه ي ثبت احلرمة؛ كما حيصل به الفطر، انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .٩/560انظر: الشرح الكبري  (10)
 يف )ز(: فيها اللنب. (11)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (12)
 .15/13٩، كفاية النبيه ٩/560انظر: الشرح الكبري  (13)
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ففيه  ،فوصل إليها (3)أبن قط ره يف اإلحليل ،(2)جمتمع البول (1)ي[وه] :وإن وصل إىل املثانة
اخلارج  (5)/على القول ابإلفطار بوصول ،وجيراين فيما إذا وصل إىل اإلحليل فقط ،(4)القوالن

وإن   ،مل يؤثر (6)أنه إذا وصل إىل حمٍل ال حيصل اإلفطار بوصول اخلارج إليه[ :]فضابطه ،إليه
 .(7)قوالنففي حصول الرضاع به  ،كان حيصل به

 :(11)فطريقان (10)(٩)وطع  إىل الدماغ ابلسم  (8)[صل]و وإن 

 .(12)القولنيأنه على  :أحدمها

 .القطع حبصول اإلرضاع :وأصحهما

                                                           

 يف )ط(: وهو، واملثبت من: )ز(. (1)
 .2/564، املصباح املنري 1/173انظر: النظم املستعذب  (2)
 .28/333، اتج العروس 1/147، انظر: املصباح املنري اإلحليل: خمرج البول (3)
 أي: القوالن السابقان. (4)
 ب(.81/٩) (5)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (6)
القول األول: حيصل به الرضاع، والقول الثاين: ال حيصل به الرضاع، انظر: هناية املطلب  (7)

 .2/357، روضة الطالبني 6/2٩٩، التهذيب 15/356،355
 يف )ط( و )ز(: حصل، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
 يف )ز(: ابلسقوط. (٩)
 .1/277، املصباح املنري 2/224السعوط: الصب يف األنف، انظر: النظم املستعذب  (10)
 .6/182، الوسيط 15/355انظر: هناية املطلب  (11)
 أي: القوالن السابقان.  (12)
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بت التحرمي قواًل ث (3)مأمومةٍ ولو وصل إليه بصبه يف  :(2)والكايف ،(1)قال صاحبا التهذيب
 .واحداً 

وال يبعد جميئه هنا على  ،أنه يؤثر :(4)وجه  الصوم  وسبق يف ،مل يؤثرب اللنب يف عينه ولو ص  
 .(5)عدهب  

 :(8)والكايف ،(7)وقال صاحبا التهذيب ،يثبت التحرمي :(6)قال الروايين ،ولو ص ب يف أذنه
 .انتهى ،نه على اخلالف يف احلقنةإ :شبه أن يقالوي   :(٩)قال الرافعي ،ال

وإن  ،مال يفطر به مل حيرّ   :فإن قلنا ،على اخلالف يف الفطر (11)والغزايل ،(10)جه اإلماموخرَّ 
 وجروأ   ،يب مرةً وعلى املذهب لو ارتضع الص ،واملشهور أنه ال يفطر به ،يفطر ففيه اخلالف :قلنا

 .(13)مرتني ثبت التحرمي (12)وأ سعط ،مرتني

                                                           

 .6/300انظر: التهذيب  (1)
 .15/13٩، كفاية النبيه 147،146طلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/انظر: امل (2)
، 2/237 النظم املستعذباملأمومة: اجلراحة اليت تبلغ أم الدماغ، وهي اجللدة احمليطة ابلدماغ، انظر:  (3)

 .1/23املصباح املنري 
 .2أ/224انظر: اجلواهر البحرية ل  (4)
 .15/13٩، كفاية النبيه ٩/560انظر: الشرح الكبري  (5)
 .11/403انظر: حبر املذهب  (6)
 .6/300انظر: التهذيب  (7)
 .147انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (8)
 .٩/560انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .15/356انظر: هناية املطلب  (10)
 .2/525انظر: الوسيط  (11)
 يف )ز(: أسقط. (12)
 .6/300،2٩٩انظر: التهذيب  (13)
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 :(1)أوجه   فثالثةولو ارتضع وتقيأ يف احلال 

 .حيصل التحرمي :أصحها

 .ال :واثنيها

 .مم وإال حرَّ يتغري اللنب مل حيرّ  إن مل  :واثلثها

ثر لإلرضاع بعد فال أ ،الطفل الذي مل يتم له حوالن :واملراد به هنا ،الصيب :األمر الثاني
 .(2)احلولني

 .(3)أثر لوصول اللنب إىل جوف امليت فال ،وخيرج به امليت ،احلي :األمر الثالث

 :فاثنان وأما الشرط

 يف الصيب: أحدمها

ار فإن انكسر األول اختص االنكس ،ومها معتربان ابألهلة ،وهو أن يكون له دون احلولني
روجه أو متام وهل أوهلما ابتداء خ ،عترب الباقي ابألهلةحسب ثالثني وي  في   ،به على املذهب

 .(4)وجهانفيه  ؟انفصاله

                                                           

 .٩/560، الشرح الكبري 11/403، حبر املذهب 204انظر: التنبيه    (1)
 .٩/7، روضة الطالبني ٩/560انظر: الشرح الكبري  (2)
 .٩/7، روضة الطالبني ٩/561انظر: الشرح الكبري  (3)
 انظر: املصدرين السابقني. (4)
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ومها قريبان من الوجهني يف  ،(1)وجهانففي تعلق التحرمي به  ،ولو شرب قبل إمتام خروجه
 .(3)واألصح وجوهبما ؟القصا  والدية (2)أنه هل جيب على قابله

 :(5)فوجهان (4)[اخلامسة]ولو مت احلوالن يف أثناء الرضعة 

 .مأنه حيرّ   :أصحهما

 .ال :(6)كى عن النصوحي   واثنيهما

 ،وجهانفأو بعضها وقعت يف احلولني أو بعدمها  ،ولو شككنا يف أن الرضعات اخلمس
 .(7)مأنه ال حيرّ   :واألظهر

 العدد: الشرط الثاني

 واثلث   ،بت مبرةٍ أنه يث :وجه  وفيه  ،فال يثبت حكم الرضاع إال خبمس رضعاٍت على املذهب
قض نولو حكم حاكٌم بثبوت التحرمي برضعٍة واحدٍة مل ي  ، أنه يثبت بثالثٍ  :اختاره مجاعةٌ 

 .(8)نقضي   :وقال اإلصطخري ،حكمه

 

 

                                                           

 .٩/561الشرح الكبري الوجه األول: حيرّ م، والوجه الثاين: ال حيرّ م، انظر:  (1)
 .172أي: الذي يتوىل أمر التوليد، وقد سبق التعريف بذلك يف    (2)
 .٩/7، روضة الطالبني ٩/561انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ط(: اخلمسة، واملثبت من: )ز(. (4)
 .٩/573، الشرح الكبري 6/2٩8ذيب ، الته11/402انظر: حبر املذهب  (5)
 .٩/573انظر: الشرح الكبري  (6)
 .6/2٩٩،2٩8، التهذيب 11/403والوجه الثاين: أنه حيرّ م، انظر: حبر املذهب  (7)
 .567-٩/561، الشرح الكبري 11/403انظر: حبر املذهب  (8)
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 :أمرين ثم النظر يف

ا عدَّه فم ،والعدد من الرضعات إىل العرف ،املرجع يف معرفة الرضعة الواحدة :أحدمها
بني الرضاعني  لومهما ختل ،وا فيه ابلتعدد فهو متعددٌ وما قض   ،أهله رضعًة واحدًة فهو رضعةٌ 

[خي   ]زمٌن طويٌل مل   .(2)التعدد (1)ف 

 ،مث يعود إىل الرضاع يف احلال ،الطفل الثدي ويلهو حلظةً  (3)وال حيصل التعدد أبن يلفظ
دٍي وال أبن يتحول من ث ،عن االمتصا  والثدي يف فمه ويعود إليه (4)(حلظةً ) أبن يلهووال 

 ،ومجاعةٌ  رضي هللا عنه (6)كذا قيده الشافعي  ،وله املرضعة لنفاد ما يف األولأو حت   ،(5)/إىل ثديٍ 
وال حيصل  ،أنه ال يتقيد به (٩)والغزايل ،(8)والفوراين ،(7)ومقتضى كالم آخرين منهم املاوردي

ويشتغل  ،وحيصل التعدد أبن يقطع اإلرضاع قطع إعراضٍ  ،و نومٍة خفيفةٍ أ ،بتنفسٍ  (10)ه  قطع  ب
 .(11)بشيٍء آخر مث يعود

                                                           

 .٩/567يف )ط( و )ز(: جيب، واملثبت من: الشرح الكبري  (1)
 . ٩/567، الشرح الكبري 11/147انظر: البيان  (2)
 .2/555املصباح املنري يلفظ: يرمي به، انظر:  (3)
 سقط من: )ز(. (4)
 أ(.82/٩) (5)
 .8/333انظر: خمتصر املزين  (6)
 .371-11/36٩انظر: احلاوي  (7)
 .180انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (8)
 .6/184انظر: الوسيط  (٩)
 (: تقطعه.يف )ز (10)
 .٩/567انظر: الشرح الكبري  (11)
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إن  ف ،مث انتبه وامتص ،طويالً  (3)ولو انم الصيب يف حجرها نوماً  :(2)(1)يذقال إبراهيم املرورو 
 .كان الثدي يف فمه فهو رضعٌة وإال فرضعتان

 :أصحهما ،(4)فوجهانمث عادت بعد ختلل فعٍل وأرضعته  ،ولو قطعت املرضعة اإلرضاع
على ب عده  (8)(هو) :وقال ،(7)وأنكره اإلمام ،لهمقاب   (6)(5)صاحب املرشد ورجَّح ،أهنما رضعتان

فيلتحق  فأما إذا انقطع ،مفروٌض فيما إذا دام تشومف الصيب إىل الرضاع يف الزمن املنقطع
 .(10)ال (٩)والقائلون ابألول مل يفرقوا بني أن تعود األم عن قرٍب أم .إبعراضه

إذا قامت واشتغلت بشغٍل خفيٍف وعادت إىل اإلرضاع ح سب  :(11)يذال إبراهيم املرورو وق
الرضعة  وطردومها فيما إذا كان الصيب يرضع .كما لو قطعه الصيب للهٍو وعاد قريباً   ،ذلك واحدةً 

 .(12)ملا فرضه اإلمام وفيه رد   ،أو ماتت املرضعة يف أثنائها ،اخلامسة فمات

يما إذا ف ،ويعترب االحتاد والتعدد هنا ابحتاد األكل وتعدده :(13)واألصحاب قال الشافعي
مث عاد  ،مث أعرض عنه واشتغل بشغلٍ  ،أيكل يف اليوم إال مرًة واحدًة فأكل لقمةً  ن الحلف أ

                                                           

 .72هو نفسه إبراهيم املروزي، راجع ترمجته يف    (1)
 .٩/8، روضة الطالبني ٩/567انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: يوماً. (3)
 .٩/8،7والراجح أهنما رضعتان، انظر: روضة الطالبني  (4)
هو: علي بن احلسني القاضي أبو احلسني اجلوري، مصنف كتاب املرشد، من الطبقة اخلامسة، انظر:  (5)

 .1/130،12٩طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
 .185-181انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (6)
 .15/350انظر: هناية املطلب  (7)
 سقط من: )ز(. (8)
 يف )ز(: أو. (٩)
 .٩/567انظر: الشرح الكبري  (10)
 .15/137، كفاية النبيه 185انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (11)
 .٩/567انظر: الشرح الكبري  (12)
 .٩/8، روضة الطالبني ٩/568،567، الشرح الكبري 5/2٩انظر: األم  (13)
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 (1)حدث[توي] ،ولو أطال األكل على املائدة فكان ينتقل من لوٍن إىل لونٍ  ،وأكل فإنه حينث
 . العرففإنه كله أكلٌة واحدٌة يف ،ويقوم وأييت ابخلبز عند نفاده مل حينث ،يف خالل األكل

والورع األخذ  ،عدم التعدد (2)[األصل]ف ولو وقع الشك يف تعدد الرضاع احلاصل واحتاده
 (4)مل يذكرهو  ؟أييت فيه اخلالف فيما إذا شك هل وقع يف احلولني أو بعده :(3)وقال اإلمام ،به

 .(5)وفيه نظرٌ  ،غريه

 :(7)أحوال  (6)أربعةفله  ،لب لنب امرأٍة وأوجر الصيبولو ح  

ويشربه الصيب يف مخس مراٍت  ،يف إانٍء واحدٍ  واحدةٍ  دفعةٍ  (٩)]يف[ لبحي  أن  :(8)أحدها
 :(10)طريقانوفيه  ،متفرقاٍت التفريق املعترب

يف  (11)وصحح الغزايل ،األول :أصحهما ،قولنيأن يف كونه رضعًة أو رضعتني  :أظهرمها
 .فأو وصوله يف اجلو  ،ومها راجعان إىل اعتبار حالة انفصاله منها ،الثاين كتبهأكثر  

 .القطع ابألول :والطريق الثاين

                                                           

 يف )ط(: ويتخلل، واملثبت من: )ز(. (1)
 ثبت من: )ز(.يف )ط(: واألصل، وامل (2)
 .354-15/350انظر: هناية املطلب  (3)
 يف )ز(: يذكر. (4)
 .٩/56٩انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: أربع. (6)
، روضة الطالبني ٩/56٩،568، الشرح الكبري 6/184، الوسيط 11/37٩،378انظر: احلاوي  (7)

٩/٩. 
 يف )ز(: إحداها. (8)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (٩)
 .٩/٩والقول األول من الطريق األول هو الراجح، انظر: روضة الطالبني  (10)
 .6/184انظر: الوسيط  (11)
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س مراٍت ويشربه الطفل يف مخ ،لب اللنب يف مخس مراٍت يف مخس أوانٍ أن حي   :الثانية
 .(1)فيثبت التحرمي قطعاً  ،متفرقاتٍ 

فالقاطعون  ،(3)/دفعًة واحدةً  (2)ويشربه الطفل ،أن حيلبه مخس مراٍت يف إانٍء واحدٍ  :الثالثة
من أثبته ومنهم  فمنهم ،اخلالف فيها اختلفوا هنا ومثبتو ،ابالحتاد يف احلالة األوىل قطعوا به هنا

 .(4)من قطع ابالحتاد

مراٍت  ويشربه الطفل يف مخس ،أن حيلبه مخس مراٍت يف إانٍء واحٍد وخيتلط :الرابعة
 :(5)فطريقانمتفرقاٍت 

 .أنه مخس مراتٍ  :أصحهما

 .(6)القولنيأنه على  :واثنيهما

 .(8)فهي مخس رضعاٍت قطعاً  ،وشرب كل مرٍة منها وحدها ،اللنب (7)تلط[خي]وإن مل 

 

 

 

                                                           

 .٩/٩، روضة الطالبني ٩/56٩،568انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ط( و )ز(: زايدة: "منه" بعد قوله: الطفل، وهي غري صحيحة. (2)
 ب(.82/٩) (3)
 .٩/٩الطالبني ، روضة ٩/568انظر: الشرح الكبري  (4)
 .٩/٩، روضة الطالبني ٩/56٩،568انظر: الشرح الكبري  (5)
 أي: رضعٌة، أو رضعتني.  (6)
 يف )ط(: خيلطا، واملثبت من: )ز(. (7)
 .٩/٩، روضة الطالبني ٩/56٩انظر: الشرح الكبري  (8)
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 فرع  

ذلك  سبفهل حي   ،وجره الصيب دفعًة واحدةً وأ   ،لو حلب مخس نسوٍة اللنب يف إانٍء واحدٍ 
وقد فرضهما يف امرأتني على الوجهني  ،بنامها املاوردي (1)وجهانفيه  ؟رضعًة من كٍل منهن

ٍل منهما سب من كهل حي   ،فيما إذا ارتضع من ثدي امرأٍة مث انتقل إىل ثدي أخرى ،اآلتيني
على جه خرَّ  (3)والرافعي ،(2)وهذا ما أورده القاضي ،سب هناسب مث  ح  حي   :فإن قلنا ،رضعةً 

 .(4)اخلالف يف مراعاة الغالب إذا اختلط اللنب بغريه

 ،اال أثر له إذا شربه مرًة واحدًة فكذا هن :فإن قلنا ،وجره يف مخس مراٍت متفرقاتٍ أ   وإن
فيه  ؟أو خبمس رضعاتٍ  رضعةٌ  (7)ٍة[واحد]لكل  (6)]هنا[ سبفهل حي   ،(5)يؤثر مث   :وإن قلنا
صل ح ،ال :إن قلنا ؟بناءً على أن اإلانء هل يقوم مقام الثدي قوالن :(8)وقال القاضي ،وجهان

وهو ما أورده  ،حصل من كل واحدٍة مخس رضعاتٍ  ،نعم :وإن قلنا ،من كل واحدٍة رضعةٌ 
 .(10)والروايين ،(٩)سليمٌ 

                                                           

سب واحٌد منها، انظر:  (1) سب رضعًة من كٍل منهن، والوجه الثاين: ال حي  اوي احلالوجه األول: حي 
11/371. 

 .1٩2انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (2)
 .٩/56٩انظر: الشرح الكبري  (3)
 .15/141، كفاية النبيه ٩/56٩انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: ثبت. (5)
 من: )ط(، واملثبت من: )ز(.سقط  (6)
 يف )ط(: واحٍد، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (7)
 .15/141، كفاية النبيه 1٩3انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (8)
 انظر: املصدرين السابقني. (٩)
 .٩/٩، روضة الطالبني ٩/56٩، الشرح الكبري 6/300، التهذيب 11/407انظر: حبر املذهب  (10)
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 ،(1)اب الثاينواألصل فيه ما سيأيت يف الب ،ع واحتاد الفحليف تعدد املرض  : النظر الثاني
لو أرضعت ف ،أن حكم الرضاع يثبت يف جانب الفحل كما يف األم إذا كمل يف حق كٍل منهما

 ،ومحلت منه ،وتزوجت بغريه ،مث فارقها وجف اللنب ،امرأٌة طفالً بلنب رجٍل دون مخس رضعاتٍ 
األبوة  وقد تثبت ،بقية اخلمس بلبنه ثبتت األمومة دون األبوة من واحٍد منهما (2)وأرضعت

 .(3)دون األمومة على ما سيأيت يف النظر

 :مسائل وفيه

أو زوجتان  ،أو أربع نسوٍة ومستولدةٌ  ،إذا كان لرجٍل مخس مستولداتٍ : األوىل
أو  ،داتٍ أو كان له أربع زوجاٍت أو مستول ،فأرضعت كٌل منهن بلبنه صغرياً مرةً  ،ومستولداتن

ال تصري  ،راتٍ ومل يبلغ مخس م ،مرةٍ وبعضهن أكثر من  ،مرةً عته بعضهن ضمستولداٍت فأر  ثالث
 :(4)وجهانويف صريورة الفحل أابً له  ،واحدًة منهن أماً للصغري قطعاً 

 .ال :(8)وابن احلداد ،(7)جٍ وابن سري ،(6)(5)قول األمناطي أحدمها

 .نعم :وأصحهما

                                                           

 .1٩٩انظر:    (1)
 يف )ز(: فأرضعت. (2)
 .٩/10،٩، روضة الطالبني ٩/570،56٩، الشرح الكبري 202انظر:    (3)
 .٩/570، الشرح الكبري 11/163انظر: البيان  (4)
 ،عصره أحد أئمة الشافعية يف ،أبو القاسم األمناطي البغدادي األحولعثمان بن سعيد بن بشار هو:  (5)

ومثانني  نة مثانٍ مات يف شوال سوغريه،  وأخذ عنه أبو العباس ابن سريج ،والربيع ،أخذ الفقه عن املزين
 .1/81،80انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ،ومائتني

 .٩/570انظر: الشرح الكبري  (6)
 انظر: املصدر السابق. (7)
 .2٩6انظر: املسائل املولدات    (8)
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 ،مستولدةٌ أو أربع زوجاٍت و  ،ويتفرع عليهما ما لو كان حتته صغريٌة وله مخس مستولداتٍ 
سخ نكاح فعلى األول ال ينف ،مرةً  بلبانهفأرضعتها كل واحدٍة  ،أو ثالث زوجاٍت ومستولداتن

إن  ،رنظوأما احلرة في   ،وال غرم على من هي مستولدةٌ  ،وعلى الثاين ينفسخ ،(1)/الصغرية
وإن   ،افإن كانت مستولدًة فال شيء عليه ،مرتباً تعلق االنفساخ إبرضاع األخرية (2)[هان  أرضع]

 .(3)كانت حرًة فعليها الغرم على ما سيأيت

دفعًة  (5)وجرتهأبن جعلت كل واحدٍة لبنها يف مسعٍط فأ   ،دفعًة واحدةً  (4)[هاأرضعن  ]وإن 
ويشرتك فيه  ،فتنفرد به الواحدة ،والغرم على احلرائر ،فال شيء على من هي مستولدةٌ  ،واحدةً 

 .(6)وال ينفسخ نكاح الزوجات احلرائر ،ما زاد عليها

رياً فأرضعن كلهن صغ ،أو أخواٍت مراضع ،إذا كان للرجل أو املرأة مخس بناتٍ : الثانية
 الرضيع وبني ويف ثبوت احملرمية بني ،وال أزواجهن أابً له اتفاقاً  ،رضعًة مل يصرن أمهات الصغري

 :(7)طريقان أو املرأة ،الرجل

 .(8)يف األوىل على الوجهني

                                                           

 أ(.83/٩) (1)
 يف )ط( و )ز(: أرضعتها، ولعل الصواب كما هو مثبت. (2)
 .٩/10، روضة الطالبني ٩/571انظر: الفرع اآليت قبل املسألة الثانية، الشرح الكبري  (3)
 يف )ط( و )ز(: أرضعتها، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 يف )ز(: وأوجر. (5)
 .٩/10، روضة الطالبني ٩/571انظر: الشرح الكبري  (6)
 .٩/572،571، الشرح الكبري 11/164،163، البيان 6/302، التهذيب 6/185انظر: الوسيط  (7)
 أي: املسألة األوىل، والوجهان مها: التحرمي، وعدم التحرمي. (8)
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ا وال يصري الرجل أابً فهن ،ال يثبت التحرمي :(1)ك[هنا]إن قلنا  ،أنه مرتٌب عليهما :والثاين
فقد قال  ،يثبت :فإن قلنا ،ال :أصحهما ،(2)وجهانوإن أثبتنا التحرمي واألبوة هناك فهنا  ،أوىل

وكون  ،لكن لكون البنات أخواتٍ  ،ال لكوهنن أمهاتٍ  ،م املرضعات على الرضيعحتر   :(3)البغوي
 .األخوات عماتٍ 

وإذا  ،لو كان الرجل أابً  عماتهواألخوات  ،(5)هإمنا يصح كون البنات أخوات :(4)قال الرافعي
مصريه جد  يف :وفيه وضع بعضهم اخلالف فقال ،أو خاالً  ،ثبتت فإمنا هي لكونه جد األم

 ؛كاخلاالت  (8)هننإ :وإذا كانت احلرمة هبذه اجلهة فينبغي أن يقال ،(7)(6)وجهاناألم وخااًل 
 .وكذلك أخت اخلال ،وذلك ألن بنت اجلد لألم إذا مل تكن أماً كانت خالةً 

 ،وبنتٌ  ،وأختٌ  ،كما لو كان لرجٍل أم    ،لو كانت املرضعات خمتلفات القراابت: الثالثة
 :(10)فطريقان (٩)رضعةً فارتضعت صغريٌة من كل واحدٍة منهن  ،وزوجةٌ  ،وجدةٌ 

 .أنه على اخلالف املتقدم يف األوىل :أحدمها

                                                           

 يف )ط(: هنا، واملثبت من: )ز(. (1)
 .٩/571الثاين: الثبوت، انظر: الشرح الكبري  والوجه (2)
 .6/302انظر: التهذيب  (3)
 .٩/572انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط(: أخواٌت، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ز(: فوجهان. (6)
 .٩/572الوجه األول: يكون، والوجه الثاين: ال يكون، انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ز(: أبهنن. (8)
 يف )ز(: رضيعة. (٩)
 .٩/11، روضة الطالبني ٩/572، الشرح الكبري 15/3٩2،3٩1انظر: هناية املطلب  (10)
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 ،ال يثبت التحرمي فيها فهنا أوىل :قلنا (1)[إن، ]فأنه مرتٌب على اخلالف يف الثانية :والثاين
 :(2)وجهانيثبت هناك فهنا  :وإن قلنا

 .أنه ال يثبت :أصحهما

ألهنن  (5)ه؛ ]ال[م املرضعات عليوعلى هذا حتر   ،أنه يثبت :(4)(3)البن القا  واثنيهما
ألهنا  ؛وبنته ،ألهنا كعمته ؛وأخته ،ألهنا جدته ؛فتحرم أم الرجل ،تٍ بل جلهاٍت خمتلفا ،أمهاتٌ 

رض هذه وابن القا  ملا ف ،ألهنا زوجة أبيه ؛وزوجته ،ألهنا جدة أبيه ؛وجدته ،أخته من أبيه
 .وبنت األخت من األب ،بنت األخ من األب :الصورة جعل اجلدة والزوجة

ا من أيب ألن لبنه ؛عألهنا كزوجة أيب املرض   ؛حترم أمم الرجل :فيها فقال (6)وتكلم الرافعي
]وبنت أخت الرجل  ،ه فتكون بنت أخيهيبأوبنت الرجل بنت ابن  ،والرضيع مبثابة ولدٍ  ،الرجل

بنت أبيه فتكون أخته، وبنت أخي الرجل بنت ابن أبيه فتكون بنت أخيه، وبنت أخت الرجل 
 (8)/إن يفف ؛وليس كذلك ،احلكم املذكور يف األوىل كاحلكم يف هذه :وقال ،أيضاً  (7)بنت أخيه[

                                                           

 يف )ط(: وإن، واملثبت من: )ز(. (1)
 .٩/572انظر: الشرح الكبري  (2)
قه عليه أهل وتف ،أخذ الفقه عن ابن سريجٍ  ،أمحد بن أيب أمحد الطربي أبو العباس ابن القا هو:  (3)

كتاب أدب ، و حا وكتاب املفت ،التلخيص :ومن تصانيفه ،هـ335تويف بطرسوس سنة  ،طربستان
، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 63-3/5٩الشافعية الكربى للسبكي  ، انظر: طبقاتالقضاء

1/107،106. 
 .552انظر: التلخيص    (4)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (5)
 .٩/572انظر: الشرح الكبري  (6)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (7)
 ب(.83/٩) (8)
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ها على عوابن القا  فرَّ  ،يرجعن إىل أيب الرجل املذكور ابلبنوة (1)هذه الصورة املرضعات كلهن
 .(2)ثبوت األبوة عند تعدد املراضع الراجعني إليه

 ،وجدٌ  ،أبٌ و  ،وابن ابنٍ  ،ولو كان لرجٍل ابنٌ  :أيضاً تفريعاً على اختياره (3)قال ابن القا 
ست اببنٍة فالصغرية لي ،فأرضعت امرأة كٍل منهم بلبنه صغريًة يف مخسة أوقاتٍ  ،وأٌخ ألبٍ 

ولنب  ،بن ابنهوا ،ألهنا قد ارتضعت من لنب ابنه ؛وحترم على الرجل ،وال ألزواجهن ،للمرضعات
فتكون بلنب  ،(4)(منهم)كما لو ارتضعت مخس رضعاٍت بلنب واحٍد   ،وأخيه ألبيه ،وجده ،هأبي

 ،وبلنب اجلد كعمته ،(6)[هتكأخ]وبلنب األب  ،ابن ابنه وابنة ،كابنة ابنه  (5)]وابن االبن[ االبن
ألهنا  ؛وابن ابنه ،وال حترم على ابنه ،الرجل وولده وحترم أيضاً على أيب ،وبلنب األخ كابنة أخيه

وإن كان األخ من ق ب ل  األم دون األب حرمت على الرجل  ،تكون بلنب أخي الرجل بنت العم
 إذ ال قرابة بينه وبني أخي أبيه من أمه. ،هابنوال حترم على  ،هيبأوعلى 

 فروع  

ففي  ،لو أرضعت كل واحدٍة من املذكورات صغريًة يف نكاح زوٍج رضعًة واحدةً : األول

على الرتتيب غ رّ م ت  األخرية  (8)فإن أرضعنها ،ينفسخ :فإن قلنا ،(7)الوجهانانفساخ النكاح 
نَّ كما لو ك    ،فإن اختلف عدد الرضعات ،معاً اشرتكن يف الغرم (٩)وإن أرضعنها ،خاصًة للزوج

                                                           

 يف )ز(: كلها. (1)
 .٩/572، الشرح الكبري 552انظر: التلخيص    (2)
 .553انظر: التلخيص    (3)
 سقط من: )ز(. (4)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ط( و )ز(: أخيه، ولعل الصواب كما هو مثبت. (6)
 . ٩/572والوجه الثاين: ال ينفسخ، انظر: الشرح الكبري الوجه األول: ينفسخ،  (7)
 يف )ز(: أرضعتها. (8)
 يف )ز(: أرضعتها. (٩)
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أو  ،دد رؤوسهنفالغرم على ع ،والثالثة رضعةً  ،والثانية كذلك ،فأرضعت واحدٌة رضعتنيثالاثً 
 .(1)وجهانفيه  ؟عدد الرضعات فيكون أمخاساً 

 ،مجيع ما تقدم يف املسائل الثالث فيما إذا أرضعت النسوة يف أوقاٍت متفرقةٍ : (2)الثاني
ففي ثبوت احلرمة  ،وقلنا بثبوت احلرمة إذا أرضعن متفرقات ،فإن أرضعن على التوايل والتواصل

 :(3)وجهانهنا 

 .أهنا تثبت :أظهرمها

 .ال :(4)وبه قال ابن القا  واثنيهما

وأرضعت أربع رضعاٍت صارت أمًا له يف أظهر  ،منهن فعلى هذا لو عادت واحدةٌ 
 .أخرى لصيب من ثدي امرأٍة إىل ثديوجيراين فيما إذا انتقل ا ،(5)الوجهني

حترمي  ففي ،مخسة إخوٍة أرضعت زوجة كل واحٍد منهن بلبنه صغريًة رضعةً : (6)الثالث
 .(8)الوجهان (7)]اإلخوة[الصغرية على 

                                                           

 .٩/11، روضة الطالبني ٩/572انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ط(: الثانية، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/12،11، روضة الطالبني ٩/573،572انظر: الشرح الكبري  (3)
 .553،552انظر: التلخيص    (4)
 .٩/573 والوجه الثاين: ال؛ ألن تلك الرضعة املفردة مل تكن اتمًة، انظر: الشرح الكبري (5)
 يف )ط(: الثالثة، واملثبت من: )ز(. (6)
 .٩/574يف )ط( و )ز(: األوجه، واملثبت من: الشرح الكبري  (7)
 .٩/13،12، روضة الطالبني ٩/574نظر: الشرح الكبري الوجه األول: حترم، والوجه الثاين: ال حترم، ا (8)
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وبنت  ،بن ابنٍ وبنت ا ،بنت ابنٍ  :وهن ،ثالث بنات ابٍن بعضهن أسفل من بعضٍ : الرابع
 (1)[نيير األخ]وأرضعته كل واحدٍة من  ،أرضعت العليا صغريًا ثالث رضعاتٍ  ،ابن ابن ابنٍ 

 .(2)الوجهانففي صريورة املرأة جدًة للرضيع  ،رضعةً 

 :أحدمها، (6)وجهان (5)ففي حرمة املرضعات عليه ،تصري :فإن قلنا :(4)(3)قال العبادي
رمت ح والسفلى بنت أخي الوسطى ،كانت الوسطى بنت أخي العليا  (7)/فعلى هذا إن ،نعم

وإرضاع الوسطى لو مت لكان الرضيع ابن  ،مت لكان الرضيع ابنها (8)ألن رضاعها لو ؛العليا عليه
هات كلها وهذه اجل ،وإرضاع السفلى لو مت لكان ابن بنت ابن أخي العليا ،بنت أخي العليا

 .حمرمة فتخرج

 ؛ليهوالسفلى بنت ابن ابن عمها مل حترم العليا ع ،ولو كانت الوسطى بنت ابن عم العليا
و مت لصار وإرضاع السفلى ل ،ألن إرضاع الوسطى لو مت لصار الرضيع ابن بنت ابن عم العليا

عليه  (٩)[رمانحت]وأما الوسطى والسفلى فال  ،وذلك ال يقتضي حترمياً  ،ابن بنت ابن ابن العم

                                                           

 يف )ط( و )ز(: األخرتني، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (1)
 .٩/13، روضة الطالبني ٩/574الوجه األول: نعم، والوجه الثاين: ال، انظر: الشرح الكبري  (2)
تسعني و  تويف سنة مخسٍ  ،الرقم :مصنف كتاب ،أبو احلسن العبادي بن األستاذ أيب عاصمهو:  (3)

، طبقات الشافعية 5/364، انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي نقل عنه الرافعي ،وأربعمائة
 .1/276البن قاضي شهبة 

 .٩/13، روضة الطالبني ٩/574انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط( و )ز(: زايدة: "فيه"، بعد قوله: عليه، وهي غري صحيحة. (5)
 .٩/13اين: ال؛ لعدم العدد، انظر: روضة الطالبني والوجه الث (6)
 أ(.84/٩) (7)
 يف )ز(: مل. (8)
 يف )ط(: حيرمان، واملثبت من: )ز(. (٩)
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 ،ألن العليا عمة الوسطى ؛هذه احلالة (1)وحيرم عليه اجلمع بينهن على ،أيضًا على كل حالٍ 
 .(2)والوسطى عمة السفلى

وحرمت اليت فوقها إذا كانت املرضعة  ،إحداهن مخس رضعاٍت حرمت عليه أرضعتهولو 
 .(3)ه  مّ  ألهنا عمة أ   ؛بنت أخي اليت فوقها

لط مث خ   ،حلبت كل واحدٍة من لبنها حلبًة يف إانءٍ  ،له زوجتان مرضعتان بلبنه: اخلامس
ربه مرتني فهل ولو ش ؟ل واحدٍة رضعةً فهل يثبت لك ،واحدةً قي منهما صغرٌي دفعًة اللبنان وس  

 ،وجهانفيه  ؟أم رضعتان نظراً إىل وصوله إىل اجلوف ،نظراً إىل احللب سب لكل واحدةٍ رضعةً حي  
أو مخس  ،وجره الصيب دفعةً وأ   ،ما إذا حلب مخس نسوٍة لبنًا يف إانٍء واحدٍ وهو كما مرَّ في

 .(4)دفعاتٍ 

وإن  ،مع يف حقه رضعات زوجاته تثبت رضعًة واحدةً فإن مل جي   ،والزوجوأما بني الرضيع 
نب ثبت يف حقه ول اللوإن نظران إىل وص ،فإن نظران إىل احللب ثبت يف حقه رضعتان ،مجعناها

 .(5)أربع رضعاتٍ 

ه فأرضعت كل واحدٍة منهن صغريًة بلنب غري  ،هنئله أربع نسوٍة وأمٌة قد وط: السادس
 ؛عليه لو أرضعته بلبنه حترم :تفريعًا على ثبوت األبوة (7)(6)قال ابن أيب أمحد ،رضعًة واحدةً 

                                                           

 يف )ز(: يف. (1)
 .٩/13، روضة الطالبني ٩/575،574انظر: الشرح الكبري  (2)
 .٩/13، روضة الطالبني ٩/575انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/13، روضة الطالبني ٩/575، وانظر: الشرح الكبري 188راجع    (4)
 .٩/14،13، روضة الطالبني ٩/575انظر: الشرح الكبري  (5)
 .1٩2هو نفسه ابن القا  الطربي صاحب التلخيص، راجع ترمجته يف  :  (6)
 .553،552انظر: التلخيص    (7)
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نفردت ابلرضعات ا ألن فيهن من لو ؛وإن كان فيهن من مل يدخل هبا مل حترم عليه ،ألهنا ربيبته
 .(1)مل تثبت احلرمة

أنه خطَّأ ابن  (5)كان دخل هبن عن بعضهم  (4)لو مافي (3)(2)وروى القاضي أبو الطيب
ألن كل واحدٍة منهن لو استكملت اخلمس بلنب  ؛وهذا غلٌط عندي :قال ،القا  يف التحرمي
وإن  ،ًة لهفإذا أرضعتها كل واحدٍة رضعًة وجب أن تصري ربيب ،لكوهنا ربيبته ؛غريه حلرمت عليه

 .(6)هلا على أحد الوجهني أمهاتً مل يصرن 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .٩/14، روضة الطالبني ٩/575انظر: الشرح الكبري  (1)
أيب علي  تفقه على ،طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر القاضي العالمة أبو الطيب الطربيهو:  (2)

، وشرح الفروع ،واجملرد ة،التعليق :ومن تصانيفه ،هـ450تويف ببغداد يف ربيع األول سنة  ،الزجاجي
الشافعية البن ، طبقات 50-5/12وشرح خمتصر املزين، انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي 

 .228-1/226قاضي شهبة 
 .٩20انظر: التعليقة للقاضي الطربي حتقيق: عيد العتييب/ (3)
 يف )ز(: إذا. (4)
 أي: بعض األصحاب يف املذهب. (5)
 .11/420انظر: حبر املذهب  (6)
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 بالرضاعفيمن حيرم : الباب الثاني

وصاحب  ،املرضعة :موه ،وهم الذين يثبت التحرمي فيهم بغري واسطةٍ  ،وحيرم به ثالثة أصولٍ 
 ى صاحبوإن كانت أنثى حرمت عل ،فالرضيع إذا كان ذكراً حرم على املرضعة ،واملرتضع ،اللنب
ومن هؤالء  ،املرتضعة على األب (3)/ال حترم :(2)(1)بن بنت الشافعياوقال عبدالرمحن  ،اللنب

 .(4)حىت حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ،الثالثة ينتشر التحرمي إىل أطرافهم

فإن   ،وأما املرضعة فينتشر التحرمي منها على آابئها من النسب والرضاع فهم أجداد الرضيع
  (6)وإن ،جدات الرضيع (5)ن[فه] كانت أنثى حرمت عليهم وإىل أمهاهتم من النسب والرضاع

]من النسب والرضاع إن كان الرضيع أنثى،  (7)[نهنخوا]إكان ذكرًا حرم عليه نكاحهن وإىل 
ون وأما أوالد هؤالء فال حيرم ،ألهنم أخواله وخاالته ؛منهما إن كان الرضيع ذكراً  (8)وإىل أخواهتا[
ضيع الر  فهم إخوة ،وتنتشر احلرمة منها أيضًا إىل أوالدها من النسب والرضاع ،على الرضيع

 .(٩)فإن الرضيع خاهلم أو خالتهم ،ويتعدى ذلك إىل أوالدهم وإن سفلوا ،وأخواته

                                                           

وهناك  ،أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حممد بن العباس بن عثمان بن شافع أبو عبد الرمحنهو:  (1)
وتسعني  مخسٍ  مات سنة ،تفقه أببيهما ذ كر يف هذه الرتمجة، يرتجح منها يف امسه، و ديٌد خالٌف ش

، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 2/186انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي ، ومائتني
1/76،75. 

 .٩/576،570انظر: الشرح الكبري  (2)
 ب(.84/٩) (3)
 .٩/15، روضة الطالبني ٩/576،570انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط(: فهم، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ز(: فإن. (6)
 يف )ط(: أخواهتن، ويف )ز(: أخواهتا، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (8)
 .٩/15، روضة الطالبني ٩/576انظر: الشرح الكبري  (٩)
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 ،رضعةألهنم حوافد امل ؛وأما الرضيع فتنتشر احلرمة منه إىل أوالده من النسب والرضاع
الرضيع أن يتزوج  فأليب ،وال إىل إخوته وأخواته ،والفحل ال تنتشر احلرمة منه إىل آابئه وأمهاته

 ،املرضعة وألخيه أن يتزوج ،وأمها ،وأن يتزوج بنتها ،جه أبم ولدهإذ ال مانع من تزوم  ؛املرضعة
 .(1)وأن يتزوج بنتها إذا مل تكن املرضعة زوجة أبيه

فينتشر التحرمي منه إىل آابئه وأمهاته فهم أجداد  ،وأما الفحل فحكمه حكم املرضعة
ه فهم وإىل إخوته وأخوات ،وإىل أوالده فهم إخوة الرضيع وأوالدهم وإن سفلوا ،وجداته (2)املرض ع

األصول  :وحاصله أن احلرمة تنتشر من كل واحٍد من املرضعة والفحل إىل ثالثةٍ ، أعمامه وعماته
ع رض  ومن امل ،كل ذلك من النسب والرضاع  ،واإلخوة واألخوات ،والفروع وإن سفلوا ،وإن علوا

 .(3)لواط وإن سفإىل الفروع فق

 :ستة   إالحرم ابلنسب حرم ابلرضاع ما  :(4)قال مجاعٌة من األصحاب

وقد  ،أو زوجة أبيك ،ألهنا إما أمك ؛فإهنا حترم يف النسب ،أم األخ من الرضاع :األوىل
 .عنيني إذا كانت املرضعة أجنبيةً ال حترم يف الرضاع لفقد امل

رضاع وال حترم يف ال ،أو أم زوجتك ،ألهنا إما أمك ؛جدة ولدك حترم يف النسب :الثانية
 .عنيني إذا كانت املرضعة أجنبيةً النتفاء امل

رم يف وقد ال حت ،أو زوجة ابنك ،ألهنا إما ابنتك ؛أم انفلتك حراٌم يف النسب :الثالثة
 .فقدمها إذا كانت املرضعة أجنبيةً الرضاع ل

                                                           

 .٩/15، روضة الطالبني ٩/576انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ز(: الرضيع. (2)
 .٩/15، روضة الطالبني ٩/576انظر: الشرح الكبري  (3)
كفاية النبيه ،  7/110 ، روضة الطالبني8/32، الشرح الكبري 5/347،346انظر: التهذيب  (4)

13/111. 
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رم يف الرضاع وقد ال حت ،أو ربيبتك ،ابنتك ألهنا إما ؛أخت ولدك حرامٌ يف النسب :الرابعة
 .كانت املرضعة أجنبيةً   إذا

قد ال و  ،أو زوجة جدك ،ألهنا إما جدتك ؛أم عمك وعمتك حراٌم يف النسب :اخلامسة
 .حترم يف الرضاع النتفائهما

 .وال حترم يف الرضاع ،ذلك (2)/حترم من النسب ملثل (1)أم اخلالة واخلال :السادسة

ومنهم  ،(4)والرافعي ،(3)وكذا فعل البغوي ،بعضهم على استثناء املسائل األربع األ ولواقتصر 
أبن التحرمي فيها إمنا هو ابملصاهرة دون  :وجييب عنها ،(5)من مل يستثن شيئاً من هذه املسائل

م املراد ابحملرَّ  ألن الظاهر أن ؛لكن فيه إشكالٌ  ،ستثىن منه شيءٌ أصالً وأما النسب فال ي   ،النسب
 ،عوإال مل يكن ذلك شامالً للمحرمات كلهن ابلرضا  ،وابملصاهرة جمازاً  ،ابلنسب هنا ما حيرم به

 ،جة ابنه منهاوزو  ،وهو زوجة أيب الرضيع من الرضاعة ،فإن الرضاع حيرم فيه ابملصاهرة قطعاً 
 :ال يكون قولهف ،وهو من التحرمي ابملصاهرة ،وكذا حيرم عليه اجلمع بني األختني من الرضاعة

 .(6)جلميع احملرمات على هذا التقدير حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب شامالً 

ببه اللنب الحقاً سب لنز واعلم أنه إمنا تثبت احلرمة بني الرضيع والفحل إذا كان الولد الذي 
يف حلوق الولد يف النكاح أن يكون األب أقر  (7)وشر ط ابن القا  ،أو ملك اليمني ،به بنكاحٍ 

                                                           

 يف )ز(: اخلال واخلالة. (1)
 أ(.85/٩) (2)
 .5/347،346انظر: التهذيب  (3)
 .8/32انظر: الشرح الكبري  (4)
 : املسائل، وهي غري صحيحة.يف )ز(: زايدة: "شيئاً" بعد قوله (5)
 .13/111كفاية النبيه ،  7/111،110 ، روضة الطالبني8/32انظر: الشرح الكبري  (6)
 .8/20٩،208انظر: النجم الوهاج  (7)
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 ،(2)بني الرضيع وأيب الوليد (1)فإن مل يقر به وحلقه مبجرد اإلمكان فال تثبت احلرمة ،ابلدخول
 (3)[ثبتتال ]ففأما الولد الذي ال يلحقه  ،وجعل هذا مما خالف فيه ولد النسب ولد الرضاع

 :صورتانوخيرج به  ،(4)احلرمة بني املرضع بلبنه ولنب الفحل

 ضع منفال يثبت بني الزاين واملرت ،اللنب احلاصل بسبب ولد الزان ال حرمة له :إحدامها
من الزان لكنه  (5)[بنته]كنكاح ،  له نكاح الصغرية اليت ارتضعت منهفيجوز  ،ذلك اللنب حرمةٌ 

 .(7)أنه ال جيوز :وجه   (6)وفيهما ،كرهي  

مل تثبت احلرمة بينه  (٩)(ولداً )بلبنه  (8)[هأم]فإذا أرضعت  ،لنب الولد املنفي ابللعان :الثانية
 (10)ولو ،فإن الرضيع ينتفي عنه كالولد ،وكذا لو أرضعته أواًل مث العن الزوج ،وبني املالعن

 .(11)استلحق الولد بعد ذلك حلقه الرضيع أيضاً وثبتت احلرمة

سوى وال يبعد أن ي   ،يف نكاح املنفية ابللعان الوجهنيومل يذكروا هنا  :(12)قال الرافعي
 .انتهى ،بينهما

                                                           

 يف )ز(: احملرمية. (1)
 (: الولد.يف )ز (2)
 يف )ط( ال يثبت، واملثبت من: )ز(. (3)
 .٩/577، الشرح الكبري 6/284، التهذيب 11/357انظر: احلاوي  (4)
 يف )ط(: بينه، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ز(: وفيها. (6)
 .٩/16، روضة الطالبني ٩/577، الشرح الكبري 15/3٩6،3٩5انظر: هناية املطلب  (7)
 و )ز(: أمته، ولعل الصواب كما هو مثبت. يف )ط( (8)
 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (٩)
 يف )ز(: فلو. (10)
 .٩/16، روضة الطالبني ٩/577، الشرح الكبري 15/402انظر: هناية املطلب  (11)
 .٩/577انظر: الشرح الكبري  (12)
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ال ينتفي  ومل يتعرض املالعن لنفيه أنه ،وجه  وهو ظاهٌر وفيما إذا كان اللعان بعد االرتضاع 
 .عنه

 ،ىل الفحلنسب إفاملذهب أنه ي   ،والنكاح الفاسد ،الشبهة ءوأما لنب الولد احلاصل من وط
 .(1)قول  وفيه  ،فتثبت احلرمة بينه وبني املرتضع

 فروع  

فأرضعت به ولداً  ،من غري محلٍ  أو سيدٍ  ،زوجٍ  ءلو اثر للمرأة لنٌب من وط: األول

 :(4)وقال القاضي ،أهنا ال تثبت :أحدمها ،(3)قوالنويف األبوة  ،األمومة على املذهب (2)ت[ثبت]
إن هذا ال  :إن قلنف ،وفرَّع عليه أنه لو ظهر هبا محٌل ونزل هلا لنٌب ت رى القوابل ،نه املذهبإ

حصل  :(5)/وإن قلن ،وال من إصابة هذا الزوج ثبتت احلرمة يف حقها دونه ،حيصل من احلمل
 .(6)قوالنففي ثبوهتا يف حقه  ،أو الوطء ،بسبب احلمل

يث ال فاختصاصها هبا ح ،وجود الفحلما تقدم مع كما ختتص ابألم في  علم أن احلرمةوا
بت رمة تثفإن احل ،رضعت به ولداً أف ،فيما إذا اثر لنٌب المرأٍة ال ولد هلا وال زوج ،فحل أوىل

 .(7)بينها وبينه خاصًة على املذهب

                                                           

، 15/3٩6وهذا القول هو: أنه ال تثبت احلرمة بينهما؛ لعدم الضرورة إليها، انظر: هناية املطلب  (1)
 .٩/578،577الشرح الكبري 

 يف )ط(: ثبت، واملثبت من: )ز(. (2)
 .15/415، هناية املطلب 204والقول الثاين: تثبت، انظر: التنبيه    (3)
 .218انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (4)
 ب(.85/٩) (5)
 .15/415، هناية املطلب 204القول األول: تثبت، والقول الثاين: ال تثبت، انظر: التنبيه    (6)
 .18/222، اجملموع 6/313، التهذيب 3/144انظر: املهذب  (7)
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جٌل امرأًة أو نكح ر  ،أو وطئ اثنان امرأًة بشبهةٍ  ،ت زوجة إنساٍن بشبهةٍ ئإذا و ط: الثاني
فإن حلق الولد  ،فالرضيع اتبٌع للولد ،وأتت بولٍد وأرضعت بلبنه ولداً  ،معتدًة جاهاًل ابحلال

وإن مل يلحق بواحٍد منهما لعدم  ،(1)[رضاع]الفالرضيع ولده من  ،أحدمها الحنصار اإلمكان فيه
 .(2)فالرضيع منتٍف عنهما ،إمكانه

 أهنا تلحق بصاحب :وجهاً فيما إذا كانت تزوجت يف عدهتا جاهلًة  (3)وحكى املاوردي
ت ئطو   رد على ضعفه فيما إذاوهو يطَّ  ،وليس بصحيحٍ  :قال ،تلد املرضعة (4)]مل[ العدة كما لو
 .الزوجة بشبهةٍ 

 فمن أحلقه به منهما حلقه وتبعه ،رض على القائفوإن أمكن أن يكون من كٍل منهما ع  
ن التحرمي أوكذا ابلواطئ ابلشبهة على املذهب يف  ،أو بذي العدة ،الرضيع إن أحلقه ابلزوج
 .(5)ه من الرضاعفيكون الرضيع ال أب ل ،ال يثبت :أما إن قلنا ،الشبهة ءيثبت يف الرضاع يف وط

األمر  (7)[لشك]أأو  ،أو نفيه عنهما ،أو إحلاقه هبما ،(6)[فقده]لإحلاقه ابلقائف  ذرفإن تع
 ،عقل فينتسبفإن بلغ جمنوانً صربان إىل أن ي ،قف إىل بلوغ املولود فينتسب إىل أحدمهاعليه و  

فإن انتسب  ،فإن مات ومل ينتسب قام أوالده مقامه يف االنتساب ،فإذا انتسب تبعه الرضيع

                                                           

 يف )ط(: رضاٍع، واملثبت من: )ز(. (1)
 .260،25٩، منهاج الطالبني   ٩/16، روضة الطالبني ٩/578شرح الكبري انظر: ال (2)
 .11/3٩4،3٩3انظر: احلاوي  (3)
 .11/3٩4،3٩3سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: احلاوي  (4)
 .٩/578، الشرح الكبري 6/188انظر: الوسيط  (5)
 يف )ط( و )ز(: بفقده، ولعل الصواب كما هو مثبت. (6)
 يف )ط( و )ز(: إشكال، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
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فإن مل يكن له ولٌد فاملذهب أن الرضيع ال  ،بعضهم إىل هذا وبعضهم إىل هذا دام اإلشكال
 :(2)أقوال   أربعةوعلى املذهب فيه  ،(1)غريب   وجه  وفيه  ،عرض على القائفي  

ذا خيالفه يف أنه لكن ه ،أنه ينتسب بنفسه إىل من مييل طبعه إليه منهما كاملولود :أصحها
 :(3)قوالن :وقيل ،وجهانوعلى هذا يف إجباره عليه  ،ال ينتسب إال عند عدم املولود

 .كولد النسب  ،نعم :أحدمها 

 .ال :وأصحهما 

ارمه فله أن ينكح ابنته وغريها من حم ،فإذا انتسب إىل أحدمها كان ابنه وانقطع عن اآلخر
قول أبنه ليس على ال وإن مل ينتسب فحكمه حكم التفريع ،والورع أن ال يفعل ،على الصحيح
 .له االنتساب

ينكح واحدًة  أن فليس له ،ونسبه من الرضاع منهم بينهما ،أنه ليس له أن ينتسب :والثاين
 .من حمارم ذا وال ذا

رم وجيوز أن ينكح حم ،أنه حيرم عليه أن يتزوج من حمارم هذا ومن حمارم ذاك :والثالث
 .ادٍ هوعلى هذا فاملشهور أنه ال حيتاج يف نكاح واحدةٍ من حمارم أحدمها إىل اجت ،أحدمها خاصةً 

ومأخذ  :الق ،مث ينكح حمرم من ال يراه أابً  ،جيتهد يف أي الرجلني أبوه :(4)وقال الفوراين
أو ال كما  ،(5)/ٌع على هذا القولاخلالف يف أنه هل له أن ينكح ابنة واحٍد منهما كما هو مفرَّ 

                                                           

، 6/188والوجه الغريب هو: أنه يكون ابنهما مجيعاً، وهذا القول ضعيٌف ابالتفاق، انظر: الوسيط  (1)
 .٩/578الشرح الكبري 

، الشرح 6/311،310، التهذيب 6/18٩،188، الوسيط 15/3٩7،3٩6انظر: هناية املطلب  (2)
 .18-٩/16، روضة الطالبني 581-٩/578الكبري 

 .٩/17، روضة الطالبني ٩/57٩انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/18، روضة الطالبني ٩/580انظر: الشرح الكبري  (4)
 أ(.86/٩) (5)
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هل له  ،على طاهٍر بيقنيٍ  (1)ر  د  ما إذا اشتبه عليه ماٌء طاهٌر بنجٍس وق   ؟هو على القول الثاين
 .له بيقنيٍ  (2)لقدرته على من حتل ؟أن جيتهد أم ال

 ؟فهل له أن يتزوج واحدًة من حمارم اآلخر ،وإذا نكح واحدًة من حمارم أحدمها مث فارقها
 :(3)وجهانفيه 

أيضًا بعد فراق  (4)[وىلأل  ]اوله أن يتزوج  ،كما يف االجتهاد يف القبلة  ،نعم :أحدمها 
 .الثانية

 .ال :وأصحهما 

 ،فقوا على ضعفهوات ،جلواز تعدد اآلابء يف الرضاع ؛أنه يكون بينهما مجيعاً  :والقول الرابع
 .هذا القول (6)واإلمام ،(5)وأثبت الفوراين

 ،يتبع القائف وال الولد يف االنتساب (7)[ال]ف ،إحلاق القائف وانتساب الولد مكنأوإن 
ومقتضى كالم غريه أن  :(٩)قال الرافعي ،ريه يف الظاهر دون الباطنولعل قائله جي   :(8)قال اإلمام

عند تعذر إحلاق القائف وإمكان  (10)وأثبته ابن القا  ،أبوهتما تثبت يف الباطن أيضاً على هذا
وحيث ثبت هذا القول فظاهر كالمهم فيه ثبوت التحرمي واحملرمية من  ،انتساب املولود خاصةً 

                                                           

 يف )ز(: وقد. (1)
 : على أن من حيل.يف )ز( (2)
 .٩/18، روضة الطالبني ٩/580انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ط(: لألوىل، واملثبت من: )ز(. (4)
 .22٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (5)
 .15/3٩7انظر: هناية املطلب  (6)
 يف )ط(: وقلنا ال، واملثبت من: )ز(. (7)
 .15/402،3٩8،3٩7انظر: هناية املطلب  (8)
 .٩/57٩،578انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .238-236انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي  (10)
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نه إإذا مل نقل  (3)أبان (2)وجزم املاوردي ،الوجه أن ال تثبت احملرمية :(1)وقال اإلمام ،اجلانبني
 أربعةحرمي كي يف ثبوت التوح   ،أو أن له أن ينتسب إىل أيهما شاء ابنتفاء احملرمية ،ابنهما
 :(4)أوجه  

 .أن بناهتما مجيعاً حراٌم عليه :أحدها

 .أهنما حالٌل له :والثاين

 .أنه إمنا حيرم عليه اجلمع بينهما :والثالث

 .(6)إذا نكح بنت أحدمها حرمت عليه بنت اآلخر (5)(أنه) :والرابع

قال  ؟أم يكفي مخسٌ  ،يتوقف إثبات نسبه منهما على عشر رضعاتٍ  (7)[هلو ]
على أنه إذا ارتضع من امرأتني  (11)(10)وبنامها القاضي الطربي ،وجهنيحيتمل  :(٩)(8)الداركي

                                                           

 .15/402،3٩8،3٩7انظر: هناية املطلب  (1)
 .11/3٩7انظر: احلاوي  (2)
 يف )ز(: أان. (3)
 .٩/580،57٩، الشرح الكبري 11/3٩7انظر: احلاوي  (4)
 سقط من: )ز(. (5)
 يف )ز(: األخرى. (6)
 يف )ط(: أو هل، واملثبت من: )ز(. (7)
ه على أيب إسحاق تفق ،كيعبد العزيز بن عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز اإلمام أبو القاسم الدار  هو:  (8)

، انظر: يف ذي القعدة :وقيل ،يف شوال هـ375تويف سنة  وغريه، وتفقه عليه الشيخ أبو حامد ،املروزي
 .1/141، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 333-3/330طبقات الشافعية الكربى للسبكي 

 .٩/578انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .1٩7، راجع ترمجته يف  : هو نفسه القاضي أبو الطيب الطربي (10)
 .٩/578انظر: الشرح الكبري  (11)
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 أو يكون من كٍل منهما نصف ،هل يكون ذلك رضعةً يف حق كل واحدةٍ منهما ،على التواصل
 .(1)أحد عشر رأايً ما بني قوٍل ووجهٍ ويتحرر يف الفرع  ؟رضعةٍ 

أو  ،عارضٍ أو انفسخ ب ،أو فسخته هي ،أو فسخ نكاحها بعيبٍ  ،إذا طلق زوجته: الثالث
 ،(2)[تزوج]ت ولو امتد عشر سنني مثاًل ما مل ،فهو منسوٌب إليه أبداً  ،انتهى مبوته وهلا منه لنبٌ 

سواءٌ  ،وتهوال تنقطع نسبة الولد إليه مب ،فلو أرضعت به صغريًا فهو ابنه ،أو حتبل من غريه
دَّر أبربع سنني  قأنه ي   :وجه  وفيه  ،وسواءٌ استمر أو انقطع وعاد ،العدة أو بعدها يف مدةأرضعته 
ده صاحبا وقيَّ  ،مرضعًة ابنًا له (4)وال تصري ،نسب إليهبعدها ال ي   الدارم  (3)واللنب ،كاحلمل
]أبو وقال  ،(8)فه اإلماموزيَّ  ،وغريمها أطلقه ،إذا انقطع مث عاد (7)مبا (6)والكايف ،(5)التهذيب

 .(11)ن ابتداء األربع من حني الطالق كما يف النسبإ :(10)(٩)علي[

 ،دة للثاينفالولد بعد الوال ،ت بشبهٍة وحبلت وولدت منهئو و طأ ،ولو تزوجت بعد العدة
اللنب  (12)اهوأما قبلها فإن كان يف زمن احلمل قبل دخول وقت درّ   ،سواءٌ دام أو انقطع مث عاد

                                                           

 .٩/578بري ، الشرح الك11/426انظر: حبر املذهب  (1)
 يف )ط(: يتزوج، واملثبت من: )ز(. (2)
 يف )ز(: فاللنب. (3)
 يف )ز(: يصري. (4)
 .6/312انظر: التهذيب  (5)
 .241،240انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (6)
 يف )ز(: عن. (7)
 .15/403انظر: هناية املطلب  (8)
 .15/403يف )ط( و )ز(: عليه، واملثبت من: هناية املطلب  (٩)
 .241،240انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (10)
 .٩/581انظر: الشرح الكبري  (11)
 يف )ز(: درر. (12)
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سواٌء زاد على ما   ،(2)[ألولل]يطأها الزوج فاللنب  (1)/أو قبل أن ،أو قبل أن حتبل ،من احلمل
 .(3)جهالو  يء فيه عند بلوغ املدة أربع سننيوجي ،وسواٌء دام أو انقطع مث عاد ،كان أو ال

 :(4)قال مجاعةٌ ف ،تمل أن يكون درور اللنب من احلملواختلفت عباراهتم يف الوقت الذي حي  
هو الوقت الذي حيدث فيه اللنب عند احلاجة  :(5)وقال املاوردي ،نه أربعون يوماً من حني احلبلإ

 .وجيوز أن يولد فيه حياً  ،قهل  وذلك يف زمٍن يستكمل فيه خ   ،إليه

قطع أو ان ،فإن كان اللنب مل ينقطع ،بعد دخول وقت حدوث اللنب من احلمل وإن كان
 :(6)فطريقانزمناً يسرياً 

أنه  :أصحهما ،(8)فقوالنوإن زاد  ،(7)[ألول]لأنه إن مل يزد اللنب فهو  :أشهرمها
 .وهو اجلديد ،(٩)[ألول]ل

 .(10)ثالثة أقوال  وخيرج منهما ، زاد اللنب أو ال القولنيإطالق  :والطريق الثاين

 :(11)أقوال   فثالثةوإن انقطع مدًة طويلًة وزاد 

                                                           

 ب(.86/٩) (1)
 يف )ط(: األول، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/581، الشرح الكبري 6/312، التهذيب 11/3٩8أي: الوجه السابق، انظر: احلاوي  (3)
 .٩/581انظر: الشرح الكبري  (4)
 .11/3٩٩،3٩8انظر: احلاوي  (5)
 .٩/582،581، الشرح الكبري 11/3٩٩انظر: احلاوي  (6)
 يف )ط(: األول، واملثبت من: )ز(. (7)
 .٩/582ي نسب هذا القول إىل القدمي، انظر: الشرح الكبري والقول الثاين: أنه هلما مجيعاً، و  (8)
 يف )ط(: األول، واملثبت من: )ز(. (٩)
، لألولف الثالث: أنه إن زاد فهو هلما، وإالالقول أنه لألول، و  الثاين:القول : أنه هلما، و لقول األولا (10)

 .٩/582انظر: الشرح الكبري 
 .٩/1٩، روضة الطالبني ٩/582،581انظر: الشرح الكبري  (11)
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 .أنه لألول :أصحها

 .والظاهر تقابل األصل بىن على قويل  وي   ،أنه للثاين :والثاين

 .أنه هلما مجيعاً  :والثالث

إن مل حيتمل إال كونه من  :فقال ،أنه نزَّل األقوال على أحوالٍ  (2)(1)صاحب التقريبوعن 
 ،ماوإن احتمل كونه منهما فهو هل ،وإن مل حيتمل إال كونه من الثاين فهو له ،األول فهو له

 .وحيث أحلقناه بواحٍد منهما فاألوىل ابلرضيع أن ال ينكح بنت اآلخر

 :فروع   ويتفرع على اخلالف

 :ث قلنافحي ،مث حبلت من الزوج ،لو درَّ للبكر لنٌب ونكحت وهي ذات لنبٍ : األول
وهو ابن املرأة  ،هو لألول فال أب للرضيع :وحيث قلنا ،أو هلما فهو هنا للزوج ،اللنب للثاين

 .(3)وحدها

أو  ،لألول اللنب :فحيث قلنا هناك ،لو حبلت من الزان وهي ذات لنٍب من الزوج: الثاني
 .(4)نه للثاين فال أب للرضيعإ :ث قلناوحي ،هلما فهو للزوج

                                                           

سٍع وتسعني ت، تويف سنة مصنف التقريب ،القاسم بن القفال الكبري الشاشي حممد بن عليهو:  (1)
، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 3/472وثالمثائة، انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي 

1/187. 
 .247ق: عبد الرمحن السلمي/انظر: املطلب العايل حتقي (2)
 .15/148، كفاية النبيه 6/313انظر: التهذيب  (3)
 .15/148، كفاية النبيه ٩/1٩انظر: روضة الطالبني  (4)
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 الرضيع والزوج ففي ثبوت احلرمة بني ،لو نكحت وال لنب هلا فحبلت ودرَّ هلا لنبٌ : الثالث

ت احلرمة حىت فال تثب ،عل احلمل مؤثراً بناًء على اخلالف إن جعلنا اللنب لألول مل جي   ،وجهان
 .(1)أو هلما ثبتت احلرمة ،وإن جعلناه للثاين ،ينفصل الولد

 يف بيان أحكام الرضاع القاطع للنكاح: الباب الثالث

 .لرضاعاملصاهرة اب فالتفايف  :والثاين ،يف الغرم :أحدمها ،أصلنيوهو مبيٌن على 

 يف الغرم: األصل األول

ثبت تمًا عليه نكاح ابنتها رضاعًا حمرّ  حيرم  (2)]من[ هات  فإذا كان حتت رجٍل صغريٌة فأرضع  
 فإهنا تصري ،كما لو أرضعتها أممه من النسب أو الرضاع  ،النكاح (3)[نفسخيو ]احلرمة املؤبدة 

اجلدة  (4)ت[كان]ألهنا صارت خالته إن  ؛وكذا لو أرضعتها جدته من النسب أو الرضاع ،أخته
ألهنا تصري  ؛من النسب أو الرضاع (5)وكذا لو أرضعتها ابنته ،وعمته إن كانت اجلدة ألبيه ،ألمه

أو زوجة  ،بلنب أخيه (7)/أو زوجة أخيه ،(6)[هيب]أذا لو أرضعتها زوجة أبيه بلنب وك ،حفيدته
 .(8)يدته يف الثالثةوحف ،وبنت أخيه يف الثانية ،ألهنا صارت أخته يف األوىل ؛ابنه بلنب ابنه

                                                           

 .15/148، كفاية النبيه ٩/582انظر: الشرح الكبري  (1)
 .سقط من )ط( و )ز(، واملثبت زايدٌة يستقيم هبا املعىن (2)
 يف )ط( و )ز(: انفسخ، ولعل الصواب كما هو مثبت. (3)
 يف )ط( و )ز(: كان، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 يف )ز(: جدته. (5)
 : ابنه، ولعل الصواب كما هو مثبت.يف )ط( و )ز( (6)
 أ(.87/٩) (7)
 .٩/1٩، روضة الطالبني ٩/584،583انظر: الشرح الكبري  (8)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 211 - 
 

ورابئبهم  ،واالبن ،واألخ ،ألهنا تصري ربيبة األب ؛فإن كان اللنب لغري هؤالء فال أثر لإلرضاع
ألهنا صارت  ؛وكذا لو أرضعتها زوجٌة له كبريٌة بلبنه ينقطع النكاح وحترم ،(1)(عليه) ال حترم

 .(2)فإن كان اللنب لغريه فسيأيت ،ربيبةً 

ثل ونصف مهر امل ،وإذا انفسخ نكاح الصغرية استحقت نصف املسمى إن كان صحيحاً 
لرضاع بعد ابوقد يقع انفساخ الكبرية  ،ألنه انفساٌخ قبل الدخول ال من جهتها ؛إن كان فاسداً 

 ،كما إذا أرضعت أم زوجته الكبرية اليت دخل هبا زوجته الصغرية  ،الدخول فيجب كمال املهر
ولو كانت  ،فتستحق الكبرية املهر والصغرية نصفه ،فإن نكاحهما ينفسخ لصريورهتما أختني

 .(3)فسيأيت حكمهةٌ ي انئمعة وهاملرتض  كما لو دبت إىل ثدي   ،عةالفرقة ابلرضاع من ق ب ل املرتض  

رضاع فسخ النكاح سواءٌ قصدت ابإل ،ألهنا فوتت عليه االنتفاع ابلبضع ؛عة فتغرموأما املرض  
ويف هذا احتماٌل للشيخ  ،مرضعةٌ غريها (5)[وجد]تسواءٌ وجب عليها اإلرضاع أبن ال و  ،ال (4)أم

 .(6)أيب حامد

 (7)[غرمتف] ،فقد فوتت على الزوج بضعها وبضع الصغرية ،عة زوجته الكبريةولو كانت املرض  
وإن كان  ،وأما بضعها فإن كان قبل الدخول سقط مهرها وال تغرم شيئاً  ،بدل بضع الصغرية

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 .٩/20، روضة الطالبني ٩/584انظر: الفرع التايل يف هناية هذه الصفحة، الشرح الكبري  (2)
 .٩/20، روضة الطالبني ٩/584، الشرح الكبري 6/305،304، التهذيب 216انظر:    (3)
 يف )ز(: أو. (4)
 يف )ط(: يوجد، واملثبت من: )ز(. (5)
، الشرح 6/304لزمها اإلرضاع، انظر: التهذيب  واحتمال الشيخ أيب حامد: أنه ال غرم عليها إذا (6)

 .٩/584الكبري 
 يف )ط( و )ز(: فيغرم، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
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وجيب هلا  ،يسقط املسمى :(2)وقال الفوراين ،بشيٍء كما لو ارتدت عليها (1)[رجع]يبعده مل 
 .(3)مهر املثل

ود ونص فيما إذا رجع شه ،الشافعي هنا على أنه نصف مهر املثل نصَّ  ؟مث ما املغروم
 :(5)طرق  ولألصحاب  ،(4)الطالق قبل الدخول أن الواجب مهر املثل

 :قولنيأن فيهما  :أحدها

 .ألنه ال يغرم إال هو ؛أن املغروم فيهما نصف مهر املثل :عند األكثرين أصحهما 

النص يف  القولني عنونقل بعضهم هذين  ،وصححه طائفةٌ  ،أنه مهر املثل :واثنيهما 
 .مسألة الشهود

 ه  ن  كّ  ولو كانت الزوجة مت    :يف مسألة الشهود (6)قال املاوردي ،القطع بتقرير النصني :والثاين
 .وىل عندي أن ال يغرموا له شيئاً فاأل   ،(7)[باطنال]يف 

 .(8)قوالناع ويف مسألة الرض ،القطع أبن الشهود يغرمون مهر املثل :والثالث

                                                           

 يف )ط(: ترجع، واملثبت من: )ز(. (1)
 .٩/585،584انظر: الشرح الكبري  (2)
لنبيه ، كفاية ا٩/26، روضة الطالبني ٩/585،584، الشرح الكبري 6/306،305انظر: التهذيب  (3)

15/158. 
 .8/333، خمتصر املزين 5/34انظر: األم  (4)
، الشرح الكبري 6/304، التهذيب 11/40٩، حبر املذهب 11/383،382انظر: احلاوي  (5)

 .15/157،156، كفاية النبيه ٩/21،20، روضة الطالبني 585،584/٩
 .11/383،382انظر: احلاوي  (6)
 يف )ط(: كلمة غري مفهومة، واملثبت من: )ز(. (7)
، حبر 11/383،382القول األول: نصف مهر املثل، والقول الثاين: مهر املثل، انظر: احلاوي  (8)

،  ٩/21،20، روضة الطالبني ٩/585،584، الشرح الكبري 6/304، التهذيب 11/40٩املذهب 
 .15/157،156كفاية النبيه 
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 :آخر وجهٍ يف الرضاع على  القولنيإثبات  :والرابع

 .أهنا تغرم نصف املسمى :أحدمها 

 .تغرم املسمى :واثنيهما 

يغرمان  :حيث قالف ،وتنزيل نصه يف الشهود على حالني ،تقرير نصه يف الرضاع :واخلامس
 ،ملثليغرمان نصف مهر ا :وحيث قال ،أراد إذا كان الزوج سلَّم إليها املسمى ،مجيع مهر املثل

ال يف مهر املثل  ،يف غرم املسمى ونصفه (3)القاضي (2)/وحكامها ،(1)[اإليه]أراد إذا مل يسلمه 
 ونصفه.

 فروع  

ف املسمى فللصغرية نص ،فأرضعتها أ مه وانفسخ النكاح ،لو نكح العبد صغريةً  :األول
 .(4)لسيد الرجوع ابلعبد على أم العبدول ،يف كسبه

 ،املتعة فالواجب هلا على الزوج ،لو كانت الصغرية مفوضًة فأرضعتها أم الزوج :الثاني
أما ف ،تصور هذا إذا كانت الصغرية أمةً وإمنا ي   :(5)قال األصحاب ،الزوج هبا على املرضعة فريجع

 :قوالنفأما احلرة ففي العقد عليها على هذه الصورة 

 .أنه ابطلٌ  :أحدمها

 .وجيب مهر املثل فيتشطر ابلطالق وحنوه ،أنه يصح :واثنيهما

                                                           

 ، ولعل الصواب كما هو مثبت. يف )ط( و )ز(: إليهما (1)
 ب(.87/٩) (2)
 .٩/585،584انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/21، روضة الطالبني ٩/585انظر: الشرح الكبري  (4)
 .٩/586،585، الشرح الكبري 6/305، التهذيب 11/410انظر: حبر املذهب  (5)
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 ،والقول ابلرجوع ابملتعة إمنا يكون على القول املرجوح يف الطريق الرابع أنه يرجع مبا غرم
 .أو نصفه على اخلالف فال يستقيم ،مهر املثل (1)]به[ فأما على الصحيح أن املرجوع

جره الصغرية وأو  ،لو أخذ أجنيٌب من لنب امرأٍة يوجب إرضاعها فسخ نكاح صغريةٍ  :الثالث
 (3)[اهو وأوجر ]ولو أخذه مخسة أنفٍس ، ويف قدره اخلالف املتقدم ،الغرم (2)مخس مراٍت لزمه

س الغرم ،مخس مراتٍ  فهل  ،وكٌل من االثنني مرتني ،ولو أخذه واحٌد مرةً  ،فعلى كٍل منهم مخ 
و يوزع على أ ،كما لو رموا يف مائٍع جناسًة خمتلفات املقادير  ،ى عدد رؤوسهميوزع عليهم عل

 .(6)الثاين :(5)عند ابن كجٍ  (4)(أصحهما) ،وجهانفيه  ؟عدد اإلجيار لتعلق االنفساخ ابلعدد

 ،وجهانيه ف ؟أو على املخوّ ف ،فهل جيب الغرم عليها ،لو أرضعت ابلتخويف :الرابع
أجنبياً يسقيها منه فالغرم  (8)[وأمرت] ،ولو جعلت لبنها يف إانءٍ  :قال ،األول (7)صحح الروايين

 .(٩)انتهى ،عليها

                                                           

 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ز(: يلزمه. (2)
 : وأوجره، ويف )ز(: وأوجروه، ولعل الصواب كما هو مثبت.يف )ط( (3)
 سقط من: )ز(. (4)
قتله  ،تفقه أبيب احلسني ابن القطان ،يوسف بن أمحد بن كج القاضي أبو القاسم الدينوريهو:  (5)

، انظر: التجريد :ومن تصانيفه ،وأربعمائة ارون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة مخسٍ العيَّ 
، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 361-5/35٩طبقات الشافعية الكربى للسبكي 

1/1٩٩،1٩8. 
 .٩/586، الشرح الكبري 6/305انظر: التهذيب  (6)
 .11/412انظر: حبر املذهب  (7)
 يف )ط(: وأمرات، واملثبت من: )ز(. (8)
 .٩/22، روضة الطالبني ٩/586انظر: الشرح الكبري  (٩)
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و بنت أختها أ ،أو أختها ،أو جدهتا ،فأرضعت أم الكبرية ،ولو كان حتته صغريٌة وكبريةٌ 
بعد ذلك  وجيوز له أن ينكح ،وكذا نكاح الكبرية على الصحيح ،الصغرية مخساً اندفع نكاحها

 .(1)من شاء منهما منفردًة ال اجلمع بينهما

لكن حترم الكبرية  ،احلكم يف اندفاع نكاحهما (2)[كذا]ف عة بنت الكبريةولو كانت املرض  
حكم مهر و  ،وكذا الصغرية إن كانت الكبرية مدخواًل هبا ،ألهنا أم زوجته ؛هنا على التأبيد

وكذا القول يف الكبرية على الصحيح ، (3)عة للزوج كما مرَّ والغرم على املرض   ،الصغرية على الزوج
 ،أما إذا كانت مدخوالً هبا فعلى الزوج مهرها املسمى ،يف اندفاع نكاحها إذا مل تكن مدخوالً هبا

نه اختيار ابن إ :وقيل ،شيئاً  (4)[غرم]تال  :وقيل ،عة له مهر املثل على الصحيحوتغرم املرض  
ارتضاع الصغرية  وال نظر إىل ،عة إذا حصل اإلرضاع بفعلهاومجيع ما تقدم يف تغرمي املرض   ،احلداد

 .(5)معه

قال  ،(6)/عهنتها منه الكبرية ومل تنز فمكَّ  ،ولو أقبلت الصغرية على أخذ الثدي وامتصاصه
 :وجهان حمتمالنفيه  :(7)املاوردي

ويبقى  ،فيسقط من نصف املهر ما يقابل فعلها وهو نصفه ،حيال التحرمي عليها :أحدمها
 .وهو الربع (8)نصفه

                                                           

 .٩/586، الشرح الكبري 11/170،16٩انظر: البيان  (1)
 يف )ط(: وكذا، واملثبت من: )ز(. (2)
 .211راجع    (3)
 يف )ط(: يغرم، واملثبت من: )ز(. (4)
 .٩/22، روضة الطالبني ٩/587،586انظر: الشرح الكبري  (5)
 أ(.88/٩) (6)
 .11/380انظر: احلاوي  (7)
 يف )ز(: نصف. (8)
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وذكر يف موضٍع آخر  ،(2)والرافعي ،(1)وهذا ما أورده اإلمام ،عةحيال على املرض   :واثنيهما
اخى أو يرت  ،لتقاموال فرق بني أن يتصل اإلرضاع ابال :(3)قال اإلمام ،يف أهنا كالنائمة وجهني

 .عنه

 ،وارتضعت منها مخس رضعاتٍ )إليها الصغرية  (4)[تبفد] ،صاحبة اللنب انئمةً  فإن كانت
 :(5)أوجه   فثالثة

 (6)(.عةوال غرم على املرض   ،أن الفسخ حيال على الصغرية فال مهر هلا :أحدها

 ،(7)فه اإلمامعَّ وض ،وجيب املهر للصغرية ،عة فيلزمها الغرمأنه حيال على املرض   :والثاين
 .(8)والغزايل

 .وتستحق الصغرية نصف املسمى ،أهنا ال تغرم شيئاً  :والثالث

 وعلى الصحيح يرجع الزوج ،رتضاع مجيعاً اإلرضاع واال وهذا إسقاٌط ألثر :(٩)قال اإلمام
 .خمتارةً  عة لو كانتيف ماهلا حيث يندفع به نكاح الكبرية مبا كان يرجع به على املرض  

                                                           

 .15/368،367انظر: هناية املطلب  (1)
 .٩/587انظر: الشرح الكبري  (2)
 .15/368،367انظر: هناية املطلب  (3)
 ، وهو الصواب. ٩/587يف )ط( و )ز(: فدنت، واملثبت من: الشرح الكبري  (4)
 .٩/587انظر: الشرح الكبري  (5)
 سقط من: )ز(. (6)
 .15/368،367انظر: هناية املطلب  (7)
 .6/1٩3،1٩2انظر: الوسيط  (8)
 .15/368انظر: هناية املطلب  (٩)
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فعلى الصحيح  ،الريح (1)[بتطيري]مث وقع يف فمها قطرةٌ  ،ولو رضعت الصغرية أربع رضعاتٍ 
جيب الغرم على صاحبة  :(2)وعلى الثاين ،وللصغرية نصف املهر ،ال ضمان على واحدٍة منهما

 .(3)اللنب

قال  ،اخلامسة يف النوم (4)[وارتضعت ،اليقظة]رضعت أربعًا يف أ   ولو كانت الصغرية
هل  ،فيما إذا طلق زوجته ثالث طلقاٍت متالحقةٍ  ،يف نظريه ألصحابنا اختالفٌ  :(5)املتويل

 (6)[رضعةال]مي على حيل التحر هبا وحدها أ   :افإن قلن ؟يتعلق التحرمي ابلثالثة وحدها أو ابلثالث
ويسقط  ،فال غرم عليها ،ويكون احلكم كما لو ارتضعت اخلمس وصاحبة اللنب انئمةٌ  ،األخرية

هذا قياس  وعلى، وإن علقناه ابلثالث تعلق التحرمي ابلرضعات ،على الصحيح :أي ،املهر
سه (7)[رضعاتلا]التوزيع على   ،(8)وجيب على الزوج أربعة أمخاسٍ  ،أن يسقط من نصف املهر مخ 

 .(٩)وجيب على املرأة أربعة أمخاسها

 ،عوالصغرية يف الرضا عة إذا اشرتكت املرض   :يف قوله (10)وما ذكره يوافق ما ذكره املاوردي
 ،صغرية ببعضهاوانفردت ال ،ي الرضعاتأبن أرضعتها الكبرية نصف   ،وكان فعل كٍل منهما متميزاً 

 :فوجهان حمتمالن

                                                           

 يف )ط(: بتطري، واملثبت من: )ز(. (1)
 أي: الوجه الثاين يف املسألة السابقة. (2)
 .٩/23، روضة الطالبني ٩/587انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ط(: اليقضة وأرتضعة، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (4)
 .142،141تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ انظر: (5)
 يف )ط(: املرضعة، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (6)
 يف )ط(: املرضعات، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (7)
 يف )ز(: أمخاسه. (8)
 .٩/26، روضة الطالبني ٩/588انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .11/381،380انظر: احلاوي  (10)
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وإن  ،مهر فإن انفردت هبا الصغرية فال ،يغلب فيه حكم املنفرد ابلرضعة اخلامسة :أحدمها
 .نصف مهرها املرضعة فللصغريةهبا  انفردت

دٍة سقط فإن كانت الصغرية انفردت بواح ،على الرضعات ط  سَّ ق  أن نصف املهر يـ   :والثاين
احدٍة وإن انفردت املرضعة بو  ،ووجب هلا على املرضعة أربعة أمخاسه ،سهمن نصف مهرها مخ  

 .انتهى ،سهووجب هلا مخ   ،سقط من مهر الصغرية أربعة أمخاسه

يف أن املهر عند تعدد املرضعات يوزع  ،(1)/والظاهر أن هذا منهما تفريٌع على الصحيح
 ،فيظهر أن يكون هنا كذلك ،يوزع على عدد املرضعات :فإن قلنا ،على عدد الرضعات

 .(3)من نصف مهرها نصفه بكل حالٍ  (2)ويسقط

ني لو ارتضعت الصغرية من أم الزوج مثالً رضعت :يف بعض الصور فقال (4)وقد حكاه الرافعي
قط الغرم يوزع على عدد املرضعات س :فإن قلنا ،مث أرضعتها األم ثالث رضعاتٍ  ،وهي انئمةٌ 

رضعات يوزع على عدد ال :وإن قلنا ،وعلى الزوج نصفه وهو الربع ،من نصف املسمى نصفه
 :(5)يبوزاد يف التهذ :قال ،وجيب على الزوج ثالثة أمخاسه ،سقط من نصف املسمى مخساه

 :قال ،الثاين وبثالثة أمخاس نصفه على ،أن الزوج يرجع على املرضعة بربع مهر املثل على األول
 .يرجع على املرضعة بنصف مهر املثلالزوج  (6)(أن)وهذا تفريٌع على 

 

 

                                                           

 ب(.88/٩) (1)
 يف )ز(: فيسقط. (2)
 . 273، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/٩/588انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/588،587انظر: الشرح الكبري  (4)
 .6/305انظر: التهذيب  (5)
 سقط من: )ز(. (6)
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 يف التحريم: األصل الثاني

ليت أرضعتها حرمت عليه أمها ا ،أو صغريةً  ،فمن نكح امرأًة كبريةً  ،املصاهرة تتعلق ابلرضاع
أرضعتها مث طلقها ف ،كما لو نكح صغريةً   ،وكذا احلكم لو أتخرت األمومة عن الزوجية ،وأمهاهتا

 .(1)عة حترم عليهفإن املرض   ،امرأةٌ 

ج أو زوَّ  ،فلو كانت حتته كبريٌة فطلقها فنكحت صغرياً  ،أيضاً زوجة االبن من الرضاع وحترم
وكذا  ،أبداً  أو السيد حرمت عليهما ،فأرضعته املرأة بلبان املطلق ،صغريٍ مستولدته من عبٍد 

ما على أو  ،فألن الصغري صار ابنًا هلما وهي امرأته ؛ما على املطلق أو السيدأ ،على الصغري
والوطء  ن تقدم النكاحوإ ،أو موطوءته مبلك اليمني ،فألهنا صارت أ مه وزوجة أبيه ؛الصغري

 .(2)على البنوة

 ،نبٌ مث نكحت زوجاً آخر وصار هلا منه ل ،نكحت صغرياً وفسخت النكاح بعيٍب فيه ولو
ألن األول صار ابناً  ؛عليهما على التأبيد (4)وحرمت ،(3)[انكاحه]سخ فأرضعت األول به انف

 ،وجٍة أخرىولو ارتضع الصغري بلبان الثاين من ز  ،فهي زوجة ابن الثاين وزوجة أيب األول ،للثاين
وال ينفسخ  ،ألهنا زوجة أبيه ؛وعلى الثاين ،ألهنا زوجة ابنه ؛احها وحرمت على األولانفسخ نك

 .(5)عةنكاح املرض  

رم على أهنا ال حت :عن املزين أنه روى يف مسألة املستولدة عن الشافعي (6)وروى ابن احلداد
 مل يكن ت حليلًة للصغري حنيفكان ،ألهنا ال تصري أ مًا للصغري إال بعد زوال النكاح ؛السيد

                                                           

 .٩/24، روضة الطالبني ٩/588انظر: الشرح الكبري  (1)
 .٩/24، روضة الطالبني ٩/58٩،588انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ط(: نكاحهما، واملثبت من: )ز(. (3)
 يف )ز(: زايدة: "عليه" بعد قوله: وحرمت، وهي غري صحيحة. (4)
 .٩/24، روضة الطالبني ٩/58٩،588انظر: الشرح الكبري  (5)
 .2٩5،2٩4انظر: املسائل املولدات    (6)
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وا املزين طلكنهم غلَّ  ،واتبعه على إنكاره ابن احلداد واألصحاب ،نه أنكر ذلكأو  ،له (1)]ابناً[
وهي حليلة  ،والتعليل املذكور غري صحيحٍ  ،إنه نص على خالفه يف مسائل :وقال ،يف النقل
 .(2)كانت البنوة متأخرةً ابنه وإن  

ن إ :ما على قولهإ ،العقد فاسداً  (4)/وميكن ختريج املروي على ما إذا وقع :(3)قال أبو علي
أو على  ،زوجن املستولدة ال ت  إ :أو على قوله ،إجباره على النكاح (5)]له[ العبد الصغري ال جيوز

زوجة  فإذا مل يصح النكاح ال تكون ،كر يف أنه ال جيوز للسيد تزويج أمته من عبدهذ   وجه  
 .فال حترم على السيد ،االبن

 ؛أو املطلقة الصغري بلنب غري السيد والزوج انفسخ نكاحها منه ،ولو أرضعت املستولدة
 .(7)ومل حترم على السيد وال املطلق ،(6)ألهنا صارت أ مه

وحرمتا  ،فأرضعتها أمٌة له كان قد وطأها بلنب غريه بطل نكاحها ،ولو كانت حتته صغريةٌ 
 .(10)ألهنا بنت موطوءته (٩)والصغرية ،(8)ته[زوج]األمة لصريورهتا أم  ؛على التأبيد

فأرضعت  ،وطلق كٌل منهما زوجته ونكح زوجة اآلخر ،ولو نكح زيٌد كبريًة وعمرٌو صغريةً 
وأما  ،هماألهنا صارت أم زوجت ؛حرمت الكبرية عليهما أبداً  ،الكبرية الصغرية بلنٍب لغريمها

ألهنا ربيبة  ؛كاحهاوال ينفسخ ن ،الصغرية فإن مل يكن زيٌد دخل ابلكبرية مل حترم عليه الصغرية
                                                           

 يف )ط(: لبناً، واملثبت من: )ز(. (1)
 .٩/58٩انظر: الشرح الكبري  (2)
 .٩/25، روضة الطالبني ٩/58٩انظر: الشرح الكبري  (3)
 أ(.8٩/٩) (4)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ز(: أم. (6)
 .٩/25، روضة الطالبني ٩/58٩انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ط(: زوجٍة، واملثبت من: )ز(. (8)
 يف )ز(: فالصغرية. (٩)
 .٩/25، روضة الطالبني ٩/58٩انظر: الشرح الكبري  (10)
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وحيث  ،وانفسخ نكاحها ،وإن كان قد دخل هبا حرمت الصغرية عليه أبداً  ،غري مدخوٍل هبا
وأما  ،على الكبرية (1)ويرجع ابلغرم ،ينفسخ نكاحها يكون على زوج الصغرية نصف املسمى

 .(3)مدخوالً هبا (2)الكبرية فال جيب هلا شيءٌ على زوجها إن مل تكن

 ،الصغرية   رية  مث أرضعت الكب ،فطلقهما ونكحهما عمروٌ  ،ولو كانت حتت زيٍد كبريةٌ وصغريةٌ 
مل يدخل  (4)[إنو ]وينفسخ نكاحهما ابإلرضاع  ،ا عليه على التفصيل املذكورمفاحلكم يف حترميه

 .(5)، فهذان األصالن متهداالجتماع األم والبنت يف نكاحه ؛عمرٌو ابلكبرية

 :صور   منهما (6)ويتشعب

 ؛اً انفسخ نكاحهمامخس الصغرية   فأرضعت الكبرية   ،إذا كانت حتته كبريٌة وصغريةٌ  :األوىل
لصريورة الكبرية  ؛مث إن كان الرضاع بلبنه حرمتا عليه على التأبيد ،لصريورة الكبرية أماً للصغرية

فإن كان  ،ة ربيبتهوالصغري  ،وإن كان بلنب غريه فالكبرية أم زوجته ،والصغرية ابنته ،أم زوجته
للصغرية  وجيب عليه ،وإال حرمت الكبرية حرمًة مؤبدًة دون الصغرية ،دخل ابلكبرية فكذلك

برية إن مل جير وال مهر للك ،(7)السابقة األقوالوفيما يرجع به على الكبرية  ،نصف املسمى
ا ابلتقصري إلتالفها بضعه يرجع عليها مبهرها :وال يقال ،وإن كان دخل هبا فلها املهر ،دخولٌ 

 .(٩)(8)[ةبهو و كامل]

                                                           

 يف )ز(: على الغرم. (1)
 يف )ز(: يكن. (2)
 .٩/25، روضة الطالبني ٩/58٩انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/58٩يف )ط( و )ز(: فإن، واملثبت من: الشرح الكبري  (4)
 .٩/25، روضة الطالبني ٩/58٩انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: يتشعث. (6)
 .أي: يف املسألة السابقة (7)
 ، وهو الصواب.٩/5٩0يف )ط( و )ز(: كاملرهونة، واملثبت من: الشرح الكبري  (8)
 .٩/26، روضة الطالبني ٩/5٩0انظر: الشرح الكبري  (٩)
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ف املسمى إن وللكبرية نص ،فارتضعت منها الصغرية فال مهر هلا ،ولو كانت الكبرية انئمةً 
 .(1)ابلغرم يف مال الصغرية كما مرَّ  ويرجع ،ومجيعه إن كان دخل ،مل يكن دخل هبا

 ،مث ارتضعت الصغرية منها وهي انئمٌة املرة اخلامسة ،مراتٍ  (2)/ولو أرضعتها الكبرية أربع
س  ،على الرضعة اخلامسةحن  ل ه  يتعلق التحرمي ابلرضعات ومل  :إن قلنا :(3)قال املتويل فيسقط مخ 

ٌس ونصٌف وعلى الزوج مخ   ،ابلفرقة قبل الدخولسان ونصف ومخ   ،مهر الصغرية بسبب فعلها
بعة أمخاسه على وأبر  ،ويرجع على الكبرية بثالثة أعشار مهر املثل على األظهر ،الكبرية (4)على

هو  (6)خروهذا القول اآل :(5)قال الرافعي ،واخل مس الساقط بفعلها ال رجوع به ،قوٍل آخر
 .(7)ذاهب إىل الرجوع جبميع مهر املثلالقول ال

ألن مقتضاها  ؛والباقي ابلفرقة قبل الدخول ،وأما الكبرية فيسقط أربعة أمخاس مهرها بفعلها
 وقياس ما تقدم عن صاحيب   :(8)قال الرافعي، والباقي دونه فيسقط ،سقوط نصف املهر

وجيب  ،الكبرية (11)]مهر[ يسقط أربعة أمخاس نصف :أن يقال (10)والتهذيب ،(٩)املهذب
 .(12)سهمخ  

                                                           

 .٩/26، روضة الطالبني ٩/5٩0، وانظر: الشرح الكبري 216راجع    (1)
 ب(.8٩/٩) (2)
 .142،141انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (3)
 يف )ط( و )ز(: وعلى، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 .٩/5٩0انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: األخري. (6)
 .٩/26، روضة الطالبني ٩/5٩0انظر: الشرح الكبري  (7)
 .٩/5٩1،5٩0انظر: الشرح الكبري  (8)
 .3/147انظر: املهذب  (٩)
 .6/305انظر: التهذيب  (10)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (11)
 .٩/26، روضة الطالبني ٩/5٩1،5٩0انظر: الشرح الكبري  (12)
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 فإن ،أو مالٍ  ،ألنه كجنايتها على نفسٍ  ؛كانت الكبرية أمًة نكحها تعلق الغرم برقبتهاولو  
هر فداها أبقل األمرين من قيمتها وقدر الغرم يف أظ ،مها السيد للبيع واختار الفداءمل يسلّ  
 غرم عليها فال ،أو مستولدته ،وإن أرضعت الصغرية أمته ،قدر الغرم يف اآلخربو  ،القولني
ها ز  فإن عجَّ  ،أو مستولدته فأرضعت الصغرية فعليها الغرم ،ولو كانت أمته ،ألهنا ملكه ؛للزوج

 .(2)(1)]به[ سقطت املطالبة

فأرضعت كٌل منهن  ،ولو كان له مخس مستولداٍت مكاتباتٍ  :(3)قال الشيخ أبو علي
وع ابلغرم عليهن وله الرج ،فينفسخ نكاحها ،زوجته الصغرية رضعًة صارت بنتاً له على املذهب

وميكن أن  :(4)قال الرافعي، وإن أرضعن متعاقبًا فجميع الغرم على اخلامسة ،إن أرضعن معاً 
 .معاً  (5)[اهن  عأرض]ن احلكم كما لو يكو ف ،جييء فيه خالٌف وحيال التحرمي على الرضعات كلها

إن   ،رظفأرضعت الكبرية الصغائر مخسًا مخسًا ن   ،حتته كبريٌة وثالث صغائر :(6)[نيةالثا]
 ،أبيدوحرمن على الت ،أو كانت الكبرية مدخواًل هبا انفسخ نكاحهن مجيعاً  ،كان اللنب منه

 ،منه والصغائر بناته إن كان اللنب ه،لصريورة الكبرية أمَّ زوجات ؛(8)معاً أو مرتتباً  (7)رضعنسواءٌ أ  
ونصف املسمى  ،(٩)ولزمه املسمى للكبرية ،ورابئبه من زوجته املدخول هبا إن كانت مدخوالً هبا

 .(10)وعلى الكبرية الغرم ،للصغائر

                                                           

 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (1)
 .٩/27،26، روضة الطالبني ٩/5٩1انظر: الشرح الكبري  (2)
 .٩/27، روضة الطالبني ٩/5٩1انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/5٩1انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط(: أرضعتهما، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ط(: الثالثة، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب حسب التقسيم. (6)
 يف )ز(: أرضعتهن. (7)
 يف )ز(: مرتباً. (8)
 يف )ز(: الكبرية. (٩)
 .٩/5٩1، الشرح الكبري 15/374ة املطلب انظر: هناي (10)
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أبن  ،فإن كانت أرضعتهن معاً  ،وال كانت الكبرية مدخواًل هبا ،مل يكن اللنب منه (1)فإن
 (4)[نهتأوجر ]أو أبن  ،دفعًة واحدةً  (3)[نهتأوجر ]مث  ،يف ثالث أوانٍ  (2)حلبت اللنب يف كل مرةٍ 

 ،أو أبن ألقمت اثنني منهن ثدييها ،حلبته (5)/معًا الرضعة اخلامسة خاصًة من اللنب الذي
وال حترم  ،الثالثة من اللنب احمللوب يف تلك احلالة حرمت الكبرية على التأبيد (6)[أوجرت]و 

وال  ،وله أن جيدد نكاح من شاء من الصغائر ،وانفسخ نكاح اجلميع ،الصغائر على التأبيد
ومل حترم الصغائر  ،وإن أرضعتهن مرتبًا حرمت الكبرية حترميًا مؤبداً  ،جيمع بني اثنتني منهن

 .(7)مؤبداً 

 :(8)ثالثة أحوال  فللرتتيب فيه  ،وأما انفساخ نكاح الصغائر

رية دون وليني مع الكبفينفسخ نكاح األ   ،معاً والثالثة بعدمها (٩)[نيتاثن]رضع أن ت   :أحدها
 .الثالثة

 .فينفسخ نكاح الكل ،رضع واحدًة أوالً مث ثنتني معاً أن ت   :الثانية

وال ينفسخ  ،فينفسخ نكاح األوىل مع الكبرية ،رضعهن واحدًة بعد واحدةٍ أن ت   :الثالثة
 .فإذا أرضعت الثالثة انفسخ نكاحها ،نكاح الثانية عند إرضاعها

                                                           

 يف )ز(: وإن. (1)
 يف )ز(: يف كل مرٍة اللنب. (2)
 يف )ط( و )ز(: أوجرهن، والصواب لغوايً كما هو مثبت.  (3)
 يف )ط(: أوجرهن، واملثبت من: )ز(. (4)
 أ(.٩/٩0) (5)
 يف )ط(: أو أوجرت، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (6)
 .٩/5٩2،5٩1، الشرح الكبري 15/374انظر: هناية املطلب  (7)
 .٩/5٩2، الشرح الكبري 6/308، التهذيب 6/1٩5،1٩4انظر: الوسيط  (8)
 يف )ط( و )ز(: اثنني، ولعل الصواب كما هو مثبت. (٩)
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 :(1) األميف قوالنفيه  ؟ينفسخ معها نكاح الثانية أم خيتص االنفساخ بنكاحهاوهل 

إحدامها ابالندفاع  (2)ت[وليس] ،ألهنما صارات أختني ؛ينفسخ نكاح الثانية أيضاً  :أحدمها
رجح فيها ا فاملسألة مما ي  وعلى هذ ،(3)واختاره األكثرون ،نسب إىل القدميوي   ،أوىل من األخرى

 .القدمي

أنه خيتص  ،(5)وجزم به القاضي ،(4)ورجحه الشيخ أبو حامد ،نسب إىل اجلديدوي   :واثنيهما
 .بنكاح الثالثة

 ،احهمافإن كانت أرضعتهما معًا انفسخ نك ،ولو كان حتته صغرياتن فأرضعتهما أجنبيةٌ 
 ،وله أن جيدد نكاح من شاء من الصغريتني ال اجلمع بينهما ،وحرمت األجنبية على التأبيد

نفسخ فإذا أرضعت الثانية ا ،وإن كانت أرضعتهما مرتبًا مل ينفسخ نكاح األوىل إبرضاعها
 .(6)األصح االنفساخ ،القوالنويف انفساخ نكاح األوىل اآلن  ،نكاحها

ت أم أو كبريٌة وصغريٌة فأرضع ،ولو كانت حتته صغرياتن فأرضعت أم إحدامها األخرى
 (٩)أنهيقتضي  (8)وكالم الرافعي ،(7)القوالنويف األخرى  ،الكبرية الصغرية انفسخ نكاح املرتضعة

 .(10)فيه طريقٌة قاطعٌة ابالنفساخ

                                                           

 .5/35،34انظر: األم  (1)
 يف )ط( و )ز(: وليس، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (2)
 .٩/5٩2، الشرح الكبري 11/387ي انظر: احلاو  (3)
 .288،287انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي  (4)
 انظر: املصدر السابق. (5)
 .٩/28، روضة الطالبني ٩/5٩3،5٩2والقول الثاين: عدم االنفساخ، انظر: الشرح الكبري  (6)
 . ٩/5٩2الكبري  القول األول: ينفسخ، والقول الثاين: ال ينفسخ، انظر: الشرح (7)
 .٩/5٩2انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ز(: أن. (٩)
 .15/155،154، كفاية النبيه ٩/28، روضة الطالبني 11/173انظر: البيان  (10)
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 فأرضعت ثالث خاالٍت للزوج لألب واألم واحدًة مل ينفسخ ،ولو كانت حتته أربع صغائر
م وأرضعت بلنب أيب األ ،أو امرأة أيب أم الزوج ،ولو أرضعت بعد ذلك أم  أم  الزوج ،نكاحهن

ختاً للخالة إذ صارت أ ،ألهنا صارت خالة الزوج وللصغائر الثالث ؛الرابعة حرمت على التأبيد
عاً ويف انفساخ نكاح الثالث وهن بنات أختها وقد اجتمعن م ،اليت أرضعتهن فينفسخ نكاحها

 .(1)القوالن

أم   وأرضعت ،واألخرى هلما ،واألخرى لألم ،إحداهن لألب ولو كانت اخلاالت متفرقاتٍ 
لألب ال  (3)/الصغائر الثالث فاليت أرضعتها اخلالة (2)فأما ،أم  الزوج الرابعة انفسخ نكاحها

 .(5)القوالن (4)[نيياألخر ]ويف نكاح  ،ينفسخ نكاحها

ت ألهنا صار  ؛لكن املرضع للرابعة امرأة أيب أم الزوج انفسخ نكاحها :(6)املسألة حباهلا
ا ففي انفساخ نكاحه ،أو لألب واألم ،وأما اليت أرضعتها اخلالة لألب ،خالة الزوج لألب

 .(8)أرضعتها اخلالة لألم وال ينفسخ نكاح اليت ،(7)القوالن

                                                           

 .6/1٩5، الوسيط 15/378القول األول: ينفسخ، والقول الثاين: ال ينفسخ، انظر: هناية املطلب  (1)
 يف )ز(: وأما. (2)
 ب(.٩/٩0) (3)
 يف )ط( و )ز(: األخرتني، والصواب لغوايً كما هو مثبت.  (4)
، 6/1٩5، الوسيط 15/380القول األول: ينفسخ، والقول الثاين: ال ينفسخ، انظر: هناية املطلب  (5)

 .٩/5٩6،5٩5الشرح الكبري 
 أي: املسألة السابقة. (6)
 .٩/5٩6،5٩5كبري القول األول: ينفسخ، والقول الثاين: ال ينفسخ، انظر: الشرح ال (7)
 .٩/5٩6،5٩5، الشرح الكبري 15/380انظر: هناية املطلب  (8)
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فإن كانت العمات من األبوين مل ينفسخ نكاح  ،لكن املرضعات عمات :املسألة حباهلا
 ؛الرابعة انفسخ نكاحها (2)أو امرأة أيب أبيه بلبانه ،أرضعت أم أيب أبيه (1)فلو ،واحدٍة منهن

 .(3)لقوالناويف انفساخ نكاح الباقيات  ،ولوعمًة لكٍل من الثالث األ   ،لصريورهتا عمًة للزوج

 ،قطوالثانية أخته من أبيه ف ،إحداهن أخت أبيه من أبويه متفرقاتٍ وإن كانت العمات 
رابعة من فإن كانت اليت أرضعت ال ،وأرضعت أم أيب الزوج الرابعة ،والثالثة أخته من أمه فقط
بوين أو من األ ،ويف انفساخ نكاح اليت أرضعتها العمة من األب ،األم فقط انفسخ نكاحها

وإن كانت أرضعت الرابعة العمة  ،ال ينفسخ نكاحها (5)واليت أرضعتها العمة ألبٍ  ،(4)القوالن
بوين أو من األ ،ويف نكاح اليت أرضعتها العمة من األب فقط ،لألب فقط انفسخ نكاحها

ت ولو كانت اليت أرضع ،وال ينفسخ نكاح اليت أرضعتها العمة من األب فقط ،(6)القوالن
 .(7)القوالنساخ نكاح الباقيات ويف انف ،انفسخ نكاحها الرابعة العمة من األبوين

واحدٍة )فأرضعت كل  ،وللكبرية ثالث بناتٍ  ،حتته كبريٌة وثالث صغائر: املسألة الثالثة
 فإن كانت الكبرية مدخواًل هبا حرمن كلهن عليه على ،من الصغائر واحدةً  (8)(من البنات

                                                           

 يف )ز(: ولو. (1)
 يف )ز(: بلبنه. (2)
، الشرح الكبري 15/380،37٩القول األول: ينفسخ، والقول الثاين: ال ينفسخ، انظر: هناية املطلب  (3)

 .٩/32، روضة الطالبني 5٩6/٩
 .15/381القول األول: ينفسخ، والقول الثاين: ال ينفسخ، انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ز(: لألب. (5)
 .15/381القول األول: ينفسخ، والقول الثاين: ال ينفسخ، انظر: هناية املطلب  (6)
، حبر املذهب 15/381القول األول: ينفسخ، والقول الثاين: ال ينفسخ، انظر: هناية املطلب  (7)

 .٩/32، روضة الطالبني ٩/5٩6، الشرح الكبري 6/1٩6، الوسيط 11/415
 مكرر يف: )ط(. (8)
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لصريورهتن حفائد  والصغائر ،الكبرية لصريورهتا جدة زوجاته ؛سواءٌ أرضعن معاً أو مرتباً  ،التأبيد
 .(1)ولكٍل من الصغائر نصف املسمى ،وعلى الزوج للكبرية مهرها ،زوجته املدخول هبا

 ؛فإن أرضعن معًا املرة اخلامسة انفسخ نكاح الكبرية والصغائر ،وإن مل تكن مدخواًل هبا
ومل حترم  ،جدة زوجاته (2)[ألهنا] ؛وحرمت الكبرية مؤبداً  ،الجتماع اجلدة وحفائدها يف النكاح

وعلى الزوج نصف مهر الكبرية وكل واحدٍة من  ،ألهنن حفائد غري مدخوٍل هبا ؛الصغائر
ماع اجلدة الجت ؛وإن أرضعن مرتبًا انفسخ إبرضاع األوىل نكاحها ونكاح الكبرية ،الصغائر

الثانية  وال ينفسخ نكاح ،ولكل واحدٍة منهما نصف املسمى على الزوج ،واحلفيدة يف النكاح
 ،دة يف النكاحوما اجتمعتا مع اجل ،ألهنما ال تصريان أختني ؛سواءٌ أرضعتا معاً أو مرتباً  ،والثالثة

 .(3)هذا حكم التحرمي واالنفساخ

ى عل ،صحيحاالنفساخ بعد الدخول رجع الزوج ابلغرم على ال (4)/فإن كان ،وأما الغرم
جع بغرم مهر  وير  ،وعلى األوىل منهن إن أرضعن مرتباً  ،املرضعات مبهر الكبرية إن أرضعن معاً 

 .(6)(5)ا[مرضعته]ٍة على كل صغري 

 ؛فإن أرضعن معًا املرة اخلامسة رجع بنصف مهر الكبرية على املرضعات ،وإن كان قبله
على كٍل منهن ف ،والذي فعلته كٌل منهن سبٌب مستقٌل فيه ،الشرتاكهن يف إفساد نكاحها

 (7)خلطوأ   ،فإن حلنب اللنب يف اخلامسة يف إانءٍ  ،غرم مهر كل صغريٍة على مرضعتهاوي   ،سدسٌ 

                                                           

، الشرح الكبري 6/30٩،308، التهذيب 15/383، هناية املطلب 11/388انظر: احلاوي  (1)
٩/5٩6. 

 يف )ط(: ألنه، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/5٩6، الشرح الكبري 6/30٩، التهذيب 11/38٩،388انظر: احلاوي  (3)
 أ(.٩/٩1) (4)
 يف )ط(: مرضعته، واملثبت من: )ز(. (5)
 .٩/5٩6، الشرح الكبري 6/30٩،308، التهذيب 11/38٩انظر: احلاوي  (6)
 يف )ز(: واختلط. (7)
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وهذا ينبغي أن  .يشرتكن يف غرامة مهور الصغائر :(2)قال الغزايل ،دفعًة واحدةً  (1)ه[نوجر وأ  ]
 (3)وقد مرَّ  ،وجر يكون رضعةً يف أن اللنب املخلوط من امرأتني إذا أ   ،عاً على الصحيحيكون مفرَّ 

أما إذا أنطناه ابلكل  ،وعلى إانطة التحرمي ابلرضعة اخلامسة ،رضعةً  (4)هبانخالٌف يف حس
س مهر من أرضعتها ،مخاس مهورهنأبغي أن جيب على كل واحدٍة أربعة فين  .(5)وثلث مخ 

سخ نكاح مث أرضعت الثالثة  الثالثة  مل ينف ،صغريتني معاً ولو أرضعت اثنتان من البنات 
ن نصف وعلى الزوج لكل واحدٍة منه ،ولينيوانفسخ نكاح الكبرية والصغريتني األ   ،الثالثة

 .(6)ضعتنيمبهر الكبرية على املر و  ،ويرجع مبا غرمه من مهر كل صغريٍة على مرضعتها ،املسمى

مث  ،باً فأرضعت إحدى الكبريتني الصغريتني مرت ،نكح كبريتني وصغريتني :الرابعة
فإن كان بلبنه  ،أو بلنب غريه ،كون بلنب الزوجيفإما أن  ،أرضعتهما األخرى على ذلك الرتتيب

كانت   فألهنا أم من ؛وأما الثانية ،فألهنا أم زوجته ؛أما الكبرية األوىل ،الكل مؤبداً  (7)[حرم]
بل والكبرية األوىل يسقط مهرها إن كان ق ،فألهنما صارات ابنتيه ؛وأما الصغرياتن ،زوجته

األوىل أفسدت نكاح نفسها ونكاح  (٩)[اإبرضاعه األهن] ؛(8)[نيغرم مهر الصغريتت  و ] ،الدخول
ضاعها إال وأما الكبرية الثانية فلم ينفسخ إبر  ،وإبرضاعها الثانية أفسدت نكاح الثانية ،األوىل

                                                           

 يف )ط(: وأوجرته، واملثبت من: )ز(. (1)
 .6/1٩6انظر: الوسيط  (2)
 .1٩6راجع    (3)
 يف )ز(: حسابه. (4)
 .٩/32، روضة الطالبني ٩/5٩6، الشرح الكبري 6/30٩انظر: التهذيب  (5)
 .٩/32، روضة الطالبني ٩/5٩6انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ط( و )ز(: حرمن، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (7)
 يف )ط( و )ز(: ويغرم مهر الصغرياتن، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
 ، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب.يف )ط(: ألهنما إبرضاعهما (٩)
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إن  منه و تصور كون اللنبوي   ،وال غرم عليها ،فيسقط مهرها إن مل يكن دخل هبا ،نكاح نفسها
 .(1)ها قبل النكاح بشبهٍة ومحلت منهئمل جير دخوٌل فيما إذا كان وط

وىل إبرضاعها أل  ا ،فإن مل يكن دخل ابلكبريتني حرمتا على التأبيد ،وإن كان بلنب غريه
وال  ،نت زوجتهلصريورهتا أم من كا ؛والثانية إبرضاعها األوىل أيضاً  ،لصريورهتا أم زوجته ؛األوىل

 ؛انفساخ نكاح الكبرية األوىل (2)/وينفسخ نكاح األوىل مع ،حترم الصغرياتن على التأبيد
ارق وله جتديد نكاح األوىل إذا ف ،وال ينفسخ نكاح الصغرية الثانية ،الجتماع األم والبنت

األوىل  (3)(إرضاع)وإن أرضعتهما الكبرية الثانية على غري ترتيب  ،وليس له اجلمع بينهما ،الثانية
رمن على وح ،وإن كانت الكبرياتن مدخواًل هبما انفسخ نكاح اجلميع ،انفسخ نكاح اجلميع

 .(4)التأبيد

إن كان دخل ف ،ولو اقتصرت كل واحدٍة من الكبريتني على إرضاع واحدٍة من الصغريتني
وينفسخ نكاح  ،وإن مل يكن دخل هبما حرمتا على التأبيد ،ابلكبريتني حرمن مجيعاً على التأبيد

 .(5)وله جتديد نكاحهما واجلمع بينهما ،الصغريتني يف احلال

 فروع  

هن  أرضعتها كل واحدةٍ من الكبائر مخساً انفسخ نكاح ،حتته صغريةٌ وثالث كبائر :األول
األم والبنت يف  (6)[الجتماع] ؛وىل فينفسخ نكاحها مع الصغريةأما اليت أرضعت األ   ،كلهن

                                                           

 .6/1٩7،1٩6، الوسيط 11/415، حبر املذهب 15/381انظر: هناية املطلب  (1)
 ب(.٩/٩1) (2)
 سقط من: )ز(. (3)
 .6/1٩7، الوسيط 15/382،381انظر: هناية املطلب  (4)
، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن 6/1٩7، الوسيط 15/382،381انظر: هناية املطلب  (5)

 .301،300السلمي/
 يف )ط(: لالجتماع، واملثبت من: )ز(. (6)
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وأما  ،وحترم الكبائر مؤبداً  ،األخرياتن فللمعىن الثاين (2)[أما]و  ،ه  أم زوج   (1)ولصريورهتا ،نكاحه
 .(3)وإال فال ،الصغرية فإن كان قد دخل بواحدٍة من الكبائر حرمت على التأبيد

رضاع األوىل يف فال أثر إل ،أرضعتهن أجنبيٌة واحدًة بعد واحدةٍ  حتته أربع صغائر :الثاني
انفساخ  ويف ،فإذا أرضعت الثانية صارت أختًا لألوىل وانفسخ نكاحها ،نكاح واحدٍة منهن

أو على  ،أبهنا كاملنكوحة مع أختها :عنهما (5)وعن بعضهم ،(4)املتقدمان القوالننكاح األوىل 
رضعت الرابعة وإذا أ ،فإذا أرضعت الثالثة مل ينفسخ نكاحها ،ينفسخ نكاحها :فإن قلنا ،أختها

 (6)الثة انفسخفإذا أرضعت الث ،ال ينفسخ :وإن قلنا ،بصريورهتا أختًا للثالثة ؛انفسخ نكاحها
 .(7)وكذا إذا أرضعت الرابعة ،لصريورهتا أختاً لألوىل ؛نكاحها

 :(8)ال الروايينق ،مث اثنني معاً انفسخ نكاح الكل ،أو أرضعت اثنني معاً  ،ولو أرضعتهن معاً 
 .(10)اخلامسة معاً  (٩)رضعة[ال]أرضعت الكل وكذا لو 

نهما املخلوط أبن أوجراتها لب ،فأرضعتاها دفعًة واحدةً  ،حتته كبرياتن وصغريةٌ  :الثالث
مل يكن  وإن ،أو إبحدامها ،وحيرمن على التأبيد إن كان دخل ابلكبريتني ،انفسخ نكاحهن

                                                           

 يف )ز(: وبصريورهتا. (1)
 يف )ط(: أما، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/5٩3، الشرح الكبري 11/415انظر: حبر املذهب  (3)
 .15/377ومها: القول األول: ينفسخ، والقول الثاين: ال ينفسخ، انظر: هناية املطلب  (4)
 .٩/5٩3انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: مل ينفسخ. (6)
 .٩/5٩3، الشرح الكبري 11/414، حبر املذهب 15/378،377انظر: هناية املطلب  (7)
 .11/414انظر: حبر املذهب  (8)
 .11/414يف )ط( و )ز(: الرابعة، واملثبت من: حبر املذهب  (٩)
 .٩/5٩3انظر: الشرح الكبري  (10)
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ويرجع  ،وعلى الزوج للصغرية نصف املسمى ،دخل بواحدٍة منهما مل حترم الصغرية على التأبيد
 .(1)على الكبريتني ابلغرم به

لى كل ويرجع ع ،وأما الكبرياتن فإن كان قد دخل هبما فعليه لكل واحدٍة منهما املسمى
ألن  ؛تفريعاً على الصحيح يف غرم الكبرية املمسوسة ،واحدٍة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها

وإن مل يكن دخل بواحدٍة منهما  ،انفساخ نكاح كل واحدٍة حصل بفعلها وفعل صاحبتها
ويرجع الزوج على كل واحدٍة منهما مبهر مثل  ،(3)/واحدٍة منهما ربع مهرها املسمى (2)[لكل]ف

خل إبحدامها وإن د، تفريعاً على الصحيح أن الغرم يف حق املمسوسة نصف مهر املثل ،األخرى
نصف مهر فريجع الزوج على اليت مل يدخل هبا ب ،ولألخرى ربع املسمى ،فقط فلها متام املسمى

 .(4)وعلى املدخول هبا بربع مهر اليت مل يدخل هبا ،املثل للمدخول هبا

فحكم  ،لكن أوجرهتا اللنب املخلوط يف اخلامسة إحدى الكبريتني وحدها :املسألة حباهلا
وفيمن يرجع  ،ويرجع الزوج مبهر الصغرية على املرضعة يف اخلامسة وحدها ،التحرمي كما سبق

 .(5)املتقدمة األقوالبه 

ويرجع الزوج  ،وأما الكبرياتن فاليت مل توجر إن كانت مدخواًل هبا فلها على الزوج املسمى
مدخوالً هبا فلها على الزوج نصف  (6)وإن مل تكن ،مبهر مثلها على املوجرة على القول الصحيح

ا فلها وأما املوجرة فإن كانت مدخواًل هب، ويرجع ابلغرم على املوجرة كما يف الصغرية ،املسمى

                                                           

 .٩/2٩، روضة الطالبني ٩/5٩4، الشرح الكبري 11/178، البيان 6/306انظر: التهذيب  (1)
 يف )ط( و )ز(: ولكل، ولعل الصواب كما هو مثبت. (2)
 أ(.٩/٩2) (3)
، روضة الطالبني ٩/5٩4، الشرح الكبري 11/17٩،178ان ، البي6/306انظر: التهذيب  (4)

٩/30،2٩. 
 .٩/30، روضة الطالبني 11/17٩، البيان 6/306أي: يف املسألة السابقة، انظر: التهذيب  (5)
 يف )ز(: يكن. (6)
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ت فإن كان منه صار  ،هذا كله إذا كان اللنب من غري الزوج ،وإال فال شيء هلا ،مجيع املهر
 .(1)وحترم على التأبيد ،الصغرية بنته

وهذه  أبن أرضعت هذه بعض اخلمس ،ولو مت عدد الرضعات يف حق الزوج دون الكبريتني
 ،عليه على التأبيد (2)فينفسخ نكاح الصغرية وحترم ،ابقيها حصل التحرمي يف حقه على املذهب

امها ثالاثً ن أرضعت إحدفإ ،مث إن حصلت الرضعات متفرقات ،وال ينفسخ نكاح الكبريتني
قال  ،(4)قاله الشيخ أبو علي ،فالغرم على اليت أرضعت اخلامسة ،(3)[نيتثنا]واألخرى 

أبن  ،وإن اشرتكتا يف الرضعة اخلامسة، جميء خالٍف فيه وقد سبق ما يقتضي :(5)الرافعي
فالغرم  ،مث أوجراتها لبنهما احمللوب يف إانٍء واحٍد دفعًة واحدةً  ،أرضعتها كٌل منهما رضعتني

 .(6)عليهما ابلسوية

مث  ،نواألخرى دفعتني يف إانءي ،وإن حلبت إحدامها لبنها ثالث دفعاٍت يف ثالث أوانٍ 
هل يغرمان وإن أوجراتها ف ،فإن أوجرهتا إحدامها فالغرم عليها ،وجرت الصغرية منهع الكل وأ  مج  

 .(7)أوهلما :أظهرمها ،وجهانفيه  ؟ابلسوية أو أمخاساً 

الكل  (8)[اتخلط]مث  ،واألخرى ثالاًث يف ثالثٍ  ،ولو حلبت إحدامها أربعًا يف أربعة أوانٍ 
 .(10)الوجهانفيه  ؟ابلسوية أو أسباعاً  فيغرمان ،معاً  (٩)[اوأوجراته]

                                                           

 .٩/30، روضة الطالبني 11/17٩، البيان 6/307انظر: التهذيب  (1)
 يف )ز(: وحيرم. (2)
 يف )ط( و )ز(: اثنني، ولعل الصواب كما هو مثبت. (3)
 .٩/5٩5انظر: الشرح الكبري  (4)
 انظر: املصدر السابق. (5)
 .٩/31،30، روضة الطالبني ٩/5٩5انظر: الشرح الكبري  (6)
 .٩/31، روضة الطالبني ٩/5٩5انظر: الشرح الكبري  (7)
 ، وهو الصواب لغوايً.٩/5٩5يف )ط( و )ز(: خلطا، واملثبت من: الشرح الكبري  (8)
 يف )ط(: وأوجراتمها، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (٩)
 .٩/31، روضة الطالبني ٩/5٩5انظر: الشرح الكبري  (10)
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أيب   (2)م[أ]-فأرضعت جدهتما  ،نكح صغرٌي بنت عمه الصغرية ،(1)البن احلداد :الرابع
ألهنا إن أرضعت  ؛وانفسخ النكاح ،ثبتت احلرمة بينهما ،(3)[مهاحدأ] -واحٍد منهما كل

غرية وكذا احلكم لو كانت أم أيب الص ،صارت عمًة له أو الصغرية ،الصغري صار عمًا للصغرية  
فأرضعت إحدى اجلدتني إحدى  ،ألٍب خاصةً  (4)[نيأخو ]أبن كان أبوامها  ،غري أم أيب الصغري

 .لصغريين بلنب جدمها ينفسخ النكاحا

وأم  أم   ،فأرضعت جدهتما اليت هي أم أيب الصغري ،بنت عمته الصغرية (5)/ولو نكح صغريٌ 
أو  ،صار عمًا للصغرية (6)ألهنا إن أرضعت الصغري ؛انفسخ النكاح أيضاً  إحدامهاالصغرية 

ن أبن كا ،الصغرية غري أم أيب الصغري (7)م[أ]وكذا احلكم لو كانت أم  ،الصغرية صارت عمًة له
 (٩)(بلنب جدمها) (8)[ينالصغري ]فأرضعت إحدى اجلدتني إحدى  ،أبوامها أخوين ألٍب خاصةً 

 .(10)ينفسخ النكاح

وأم   ،(11)[صغريال]فأرضعت جدهتما اليت هي أم أيب  ،ولو نكح صغرٌي بنت عمته الصغرية
وإن  ،ألهنا إن أرضعت الصغري صار خااًل للصغرية ؛أم  الصغرية أحدمها ينفسخ النكاح أيضاً 

                                                           

 .٩/5٩6، الشرح الكبري 2٩5انظر: املسائل املولدات    (1)
 )ز(. يف )ط(: أو، واملثبت من: (2)
 يف )ط(: أخومها، واملثبت من: )ز(. (3)
 يف )ط(: أخوان، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (4)
 ب(.٩/٩2) (5)
 يف )ز(: الصغرية. (6)
 يف )ط( و )ز(: أيب، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
 يف )ط( و )ز(: الصغريتني، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
 سقط من: )ز(. (٩)
 .٩/5٩7،5٩6، الشرح الكبري 2٩5انظر: املسائل املولدات    (10)
 . ٩/5٩7يف )ط( و )ز(: الصغرية، واملثبت من: الشرح الكبري  (11)
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 ،غري أم أم الصغرية (1)[الصغري]كذا احلكم لو كانت أم أيب و  ،أرضعت الصغرية صارت عمًة له
ألهنا إن أرضعت  ؛أحدمها فكذلك ينفسخ -كل واحٍد منهما  أم أم- (2)[امجدهت]أبن أرضعت 

 .(4)له (3)أو الصغرية صارت خالةً  ،الصغري صار خاالً للصغرية

وأم أيب  ،الصغري -(6)[أم أم]-جدهتما  (5)وأرضعت ،الصغرية هولو نكح صغرٌي بنت خال
 .(8)النكاح (7)الصغرية أحدمها انفسخ

 يف االختالف يف الرضاع: الباب الرابع

لشهادة ويف ا ،واحللف عند اإلنكار أو النكول ،الدعوى :ثالثة أمور   والكالم فيه يف
 .به

أو  ،أو حنو ذلك من احملرمات عليه ،أو أخيت من الرضاع ،فالنٌة ابنيت :فإذا قال الرجل
النكاح بينهما  (٩)[لحي]فإن اتفقا عليه مل  ،أو حنوه من احملارم ،أو أخيت ،قالت املرأة فالنٌة ابنيت

مرضعًة  تكونميكن أن  (10)(إىل زمنٍ )أو أبن يسنداه  ،إما أبن يطلقا ذلك ،بشرط اإلمكان
 .(11)الرضاع إليه نسباأو ملن  ،هلما

                                                           

 يف )ط(: الصغرية، واملثبت من: )ز(. (1)
 .٩/5٩7يف )ط( و )ز(: جداتها، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: خااًل. (3)
 .٩/5٩7، الشرح الكبري 2٩5   انظر: املسائل املولدات (4)
 يف )ز(: فأرضعت. (5)
 ، وهو الصواب.٩/5٩7 واملثبت من: الشرح الكبرييف )ط( و )ز(: أم أم أم،  (6)
 يف )ز(: انفساخ. (7)
 .٩/5٩7، الشرح الكبري 2٩5انظر: املسائل املولدات    (8)
 يف )ط(: حتل، واملثبت من: )ز(. (٩)
 سقط من: )ز(. (10)
 .٩/34، روضة الطالبني ٩/5٩7انظر: الشرح الكبري  (11)
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أو رجع املقر  ،وإذا صح اإلقرار فلو رجعا ،هذه بنيت لغا :ربأكأو  ه  نّ  فلو قال ملن هي يف س  
 .(1)ويقبل ابطناً إذا كان كاذابً  ،منهما وكذب نفسه مل يقبل رجوعه ظاهراً 

وسقط  ،ينهماق احلاكم بٌم فرَّ بيننا رضاٌع حمرّ   :ولو كان اعرتافهما بذلك بعد النكاح فقاال
وكان الرضاع مسنداً إىل ما قبل الدخول واملرأة  ،ووجب مهر املثل إن كان دخل هبا ،املسمى

كما لو   ،وإن كان مسندًا إىل ما بعده ،ألهنا زانيةٌ  ؛فإن كانت عاملًة فال شيء هلا ،جاهلٌة به
أنه جيب مهر  :(2)مرَّ  وجه  وفيه  ،أرضعت من حيرم مجعها معها وجب املسمى على املذهب

 .(3)وإن مل يوجد دخوٌل مل جيب شيءٌ  ،املثل

ينة وطولب ابلب ،اآلخر طولب مبوجب قوله فيما عليه (4)وإن اختلفا فادعاه أحدمها وأنكر
 .(5)إليها أو كذبتهسب اإلرضاع سواءٌ صدقته املرأة اليت ن   ،له مافي

ويلزمه  ،رق بينهمافحكم ابنفساخ النكاح وي  في   ،فإذا ادعاه الزوج وأنكرته ق بل قوله يف حقه
دًة فإذا كانت التسمية فاس ،إن كان بعده (6)/ومجيعه ،نصف املسمى إن كان قبل الدخول

هلا املتعة  (7)ت[وجب]وإن كانت مفوضًة  ،ومجيعه بعده ،لوجب نصف مهر املثل قبل الدخو 
كان له   ،ر به يقتضي انفساخ النكاح املوجود للجمع ال حترمياً مؤبداً فإن كان الرضاع املق  ، قبله

لزعمها  ؟أو ابلثالث ،لكن هل تعود ابلطلقتني ،نكاحها عند فراق من حيرم اجتماعها معها

                                                           

 .٩/34، روضة الطالبني ٩/5٩7انظر: الشرح الكبري  (1)
 .232راجع    (2)
 .٩/34، روضة الطالبني ٩/5٩8انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ز(: وأنكره. (4)
 .٩/34، روضة الطالبني ٩/5٩8انظر: الشرح الكبري  (5)
 أ(.٩/٩3) (6)
 يف )ط(: وجب، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (7)
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وج األمة: ز  ]بفسق الشاهدين، وقول تزوجتها وأان عاملٌ  :أن االنفساخ هو مبنزلة قول الزوج
 .(3)وفيهما خالفٌ  ،وأنكرت (2)ولالط   (1)[واجدتزوجتها وأان 

ن وكذا بعده إن كان املسمى أكثر م ،وللزوج حتليف املرأة على عدم الرضاع قبل الدخول
  ،دهوال أكثر من مهر املثل بع ،فإن نكلت حلف الزوج وال شيء هلا قبل الدخول ،مهر املثل

 .(4)كما لو أقام به بينةً 

قبضت املهر مل يكن هلا مطالبته ابملسمى بعد  (5)ومل تكن ،هو وإن ادعته املرأة وأنكره
ومرادهم  ،ذا أطلقوهك  ،وهلا بعده املطالبة مبهر املثل إن ادعت اجلهل به ،وال شطره قبله ،الدخول

 .(6)ما إذا كان الرضاع يقتضي حترمياً مؤبداً 

الجتماعها مع من ال جيوز  ؛بل يقتضي الفسخ يف احلال ،(7)أما إذا كان ال يقتضي حترمياً 
بته إىل غريها وإن نس ،فإن كانت هي الفاعلة له فكذلك ،إىل بعد العقد ه  ت  وأضافـ   ،مجعها معها

 (8)افت[]أضوإن كان بعده فإن  ،إن كان اإلقرار قبل الدخول سقط نصفه :فينبغي أن يقال
ته إىل وإن أضاف ،فمقتضى إقرارها أن ال يسقط من مهرها شيءٌ  ،اإلرضاع إىل ما بعد الدخول

 .(٩)فمقتضاه سقوط املسمى ووجوب مهر املثل، ما قبله وادعت اجلهل به حني الدخول

                                                           

 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (1)
الطول: ما فضل عن كفاية الرجل وكفى صرفه إىل مؤن نكاح احلرة، وقيل: الطول: الغىن، انظر: النظم  (2)

 .2/381، املصباح املنري 2/136املستعذب 
 .٩/34، روضة الطالبني ٩/5٩8، الشرح الكبري 13/337انظر: البيان  (3)
 .٩/34، روضة الطالبني ٩/5٩8انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: يكن. (5)
 .٩/5٩8، الشرح الكبري 6/317انظر: التهذيب  (6)
 يف )ز(: يقتضيه. (7)
 يف )ط(: إضافة، واملثبت من: )ز(. (8)
 .٩/5٩8، الشرح الكبري 6/317انظر: التهذيب  (٩)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 238 - 
 

قال  ،قهفإن كان مقتضى قوهلا أنه يستح ،فإن كانت قبضت املهر مل يكن للزوج اسرتداده
به ه فكذَّ فيما إذا أقر مباٍل لغري  ،اخلالف املذكورفعل ابملال شبه أن يكون فيما ي  ي   :(1)الرافعي
 .(2)انتهى ،املق ر له

 ،وهذا خمتٌص هبما ،املال جيوز أن يكون لغريمها (4)فإن ذلك ،(3)(فرقٌ )ويظهر بينهما 
 النكاح وأما قبول قوهلا يف ،د املالقها الزوج على الرضاع حصلت الفرقة واسرت  لو صدَّ  وكذلك

 .(5)كتاب النكاحالقسم اخلامس من   فقد مرَّ يف

 فرع  

هي  :ولو قال ،بيين وبينها رضاٌع واقتصر عليه توقف التحرمي على بيان العدد :لو قال
قال  ،وإن مل يكن فقيهاً  ،(7)فإن كان فقيهًا مل حيتج إىل ذكر العدد ،من الرضاع (6)خيت[أ]

 :وجهنياحتمل  :(8)الروايين

 .ملرجع فيه إليه بعد إقراره جبهله ابلتحرمي احملتوي   ،يتوقف على ذكر العدد :أحدمها

 .قراررجع إليه يف صفة الطالق بعد اإلكما ال ي    ،رجع إليه بعد اإلقراروال ي   ،ال :والثاين

                                                           

 .٩/5٩8انظر: الشرح الكبري  (1)
 .٩/35، روضة الطالبني ٩/5٩8انظر: الشرح الكبري  (2)
 سقط من: )ز(. (3)
 يف )ز(: ذاك. (4)
 .7أ/72، اجلواهر البحرية ل 306انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (5)
 يف )ط(: أحق، واملثبت من: )ز(. (6)
 .٩/5٩7لكبري ، الشرح ا11/407انظر: احلاوي  (7)
 .11/436انظر: حبر املذهب  (8)
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 (1)/وعلى ،أن احللف على فعل غريه حيلف على البت يف اإلثبات :فالقاعدة ،وأما التحليف
 :(2)أوجه  فثالثة  ،فإذا أنكر أحد الزوجني الرضاع وأراد اآلخر حتليفه ،نفي العلم به يف النفي

 .أنه حيلف على نفي العلم به :(3)وقطع به اجلمهور أصحها

 .حيلف على البت :واثنيهما

كانت املرأة حلفت على نفي   وإن ،إن كان املنكر الزوج حلف على البت :واثلثها
 .(4)(العلم)

 :قلنا (7)[إن]ف ،ج عليه ما إذا مل يقع يف قلبه صدقها وال كذهباوخيرَّ  :(6)املاوردي (5)(قال)
 عليها ويتخري بني أن يرد اليمني ،على البت مل جيز :وإن قلنا ،حيلف على نفي العلم جاز

 .انتهى ،(٩)[يطلقها]أو ويرتفع  (8)فتحلف

                                                           

 ب(.٩/٩3) (1)
 .٩/35، روضة الطالبني ٩/5٩٩انظر: الشرح الكبري  (2)
 .٩/5٩٩انظر: الشرح الكبري  (3)
 سقط من: )ز(. (4)
 سقط من: )ز(. (5)
 .11/40٩،408انظر: احلاوي  (6)
 يف )ط(: وإن، واملثبت من: )ز(. (7)
 يف )ز(: فيحلف. (8)
 يف )ط( و )ز(: ويطلقها، ولعل الصواب كما هو مثبت. (٩)
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نكل  (2)]أو[]عليها فرددانها على الزوج،  نكلت املرأة عن اليمني عند الدعوى (1)فإن
أهنما  :(4)وعن القفال ،عليه فرددانها عليها حلفا على البت (3)الزوج عنها عند الدعوى[

 .(6)ميني الرد على ضد اليمني املنكول عنها (5)[كونتل] ،حيلفان على العلم جبراين الرضاع

لكن يف بعض  ،عنه أن هذا من طريق األوىل (8)وظاهر ما نقله الصيدالين :(7)قال اإلمام
سواءٌ  ،وهو عندي كالٌم منحرٌف عن الصواب ،اإلابنة :التصانيف ما يدل على أنه اشرتط يعين

منه عن علمه  (٩)فهذا إخبارٌ  ،وهللا لقد كان الرضاع :ألنه إذا قال ؛در اشرتاطه أو أولويتهق  
علم وهذا يقتضي أن خالف القفال يف التصريح بلفظ أ ،أعلم :فأي أثٍر لقوله ،بكون الرضاع

وكالم  ،وصرح أبنه على وجه األولوية ،(10)وهو مقتضى رواية الروايين .والبت ال بد منه
 .(13)ي فهمان خالفه (12)والغزايل (11)الفوراين

املدعي  بل جييء يف كل مينٍي يف جانب ،وال خيتص قول القفال هبذه الصورة :(14)قال اإلمام
 .ويف جانب املردود عليه على البت ،على نفي العلم

                                                           

 يف )ز(: فلو. (1)
 ، وهو الصواب.٩/5٩٩يف )ز(: فلو، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (3)
 .٩/5٩٩انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط(: ليكون، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (5)
 .٩/5٩٩، الشرح الكبري 15/412هناية املطلب انظر:  (6)
 .15/413،412انظر: هناية املطلب  (7)
 .116هو نفسه ابن داود، راجع ترمجته يف  :  (8)
 يف )ز(: إجباٌر. (٩)
 .11/436انظر: حبر املذهب  (10)
 .312،311انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (11)
 .6/1٩8انظر: الوسيط  (12)
 .٩/5٩٩انظر: الشرح الكبري  (13)
 .15/413انظر: هناية املطلب  (14)
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يف كيفية  :والثاين ،قبل فيهافيمن ي   :أحدمها ،وأما الشهادة فالنظر فيها يف أمرين
 .التحمل

 ،يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوٍة ال مبا دوهنن من النسوة ،قبل فيهافيمن ي   :األول
وعيوب النساء الباطنة ال  ،أن الرضاع :(1)وعن اإلصطخري ،ورجٍل وامرأتني ،وبشهادة رجلني

 .(2)لنيوال يثبت اإلقرار ابلرضاع إال بشهادة رج ،وهو بعيدٌ  .لصتثبت إال بشهادة النسوة اخل  

سوة قبل فيه شهادة النرٍف مل ي  ظلو كان التنازع يف شرب اللنب يف و  :(3)قال القفال
 (4)[واتبعه] ،رف لنب فالنةٍ ظادهتن على أن اللنب احلاصل يف القبل شهوت   ،املتمحضات

 .(5)القاضي

ل شهادهتما قبفإن كانت هي املدعية مل ت   ،أو ابنتها ،ابلرضاع أم املرأة (6)ولو كان فيمن شهد
 :شهادة أم املرأة ابلرضاع إذا قال املدعي (7)تصوروت   ،وإن كان هو املدعي ق بلت ،على املذهب

شهد  وكذا احلكم لو كان فيمن ،أو أختها ،أو أرضعته أمها ،الزوج ارتضع منها يف صغره (8)أبن
 .(٩)تاج إىل اإلثبات السرتداد املالفإنه قد حي ،أو ابنته ،أم الزوج

                                                           

 .315انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (1)
 .٩/36، روضة الطالبني ٩/600، الشرح الكبري 15/407انظر: هناية املطلب  (2)
 .315انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (3)
 واملثبت من: )ز(. يف )ط(: فتباعه، (4)
، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن ٩/36، روضة الطالبني ٩/600انظر: الشرح الكبري  (5)

 .315السلمي/
 يف )ز(: يشهد. (6)
 يف )ز(: ويتصور. (7)
 يف )ز(: أن. (8)
 .٩/36، روضة الطالبني ٩/600انظر: الشرح الكبري  (٩)
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 ،هذه الشهادة (2)/الوجه قبول :(1)قال اإلمام ،سبةً واألم ابلرضاع ح   ،ولو شهدت البنت
 (3)[ا]ابناهأو  ،فهو كما لو شهد أبو الزوجة وابنها ،فيه شهادة احلسبة كالطالق)قبل والرضاع ي  

 .(4)قبلابلطالق حسبًة ي  

فإن كانت تدعي أجرته  ،نظري   ؟شهادة املرضعة ابلرضاع ومن شهد به (5)(قبلوهل ت  
فإن  ،(6)[دعيها]ت وإن مل، تبعيض الشهادة فيه اخلالف يف قويل   :وقيل ،قبلفاملذهب أهنا ال ت  

، لتبأو أبهنما ارتضعا منها ق   ،ماً بينهما رضاعًا حمرّ   (8)لفعلها أبن شهدت أبن (7)[تعرض]تمل 
ن أن املعزول لو شهد أب ،وميكن أن أييت فيه اخلالف اآليت يف أدب القضاء :(٩)قال الرافعي

بلت أرضعتهما ق   :(11)تعرضت له أبن قالتوإن  ؟شهادته (10)قبلحاكمًا حكم بكذا هل ت  
 .(12)وصحح البغوي مقابله ،على الصحيح

أو الويل  ،الويل املنصوب من جهة احلاكم (14)]لو شهد[ وكذا احلكم :(13)قال القاضي
أو الويل ففيه  ،ولو شهد أبين زوَّجت ها منه أبمر احلاكم، نٍة مينأبن فالانً قب ل نكاح فال ابلتزويج

                                                           

 .15/408انظر: هناية املطلب  (1)
 أ(.٩/٩4) (2)
 ، وهو الصواب.٩/601يف )ط( و )ز(: أبناؤها، واملثبت من: الشرح الكبري  (3)
 .٩/601،600انظر: الشرح الكبري  (4)
 سقط من: )ز(. (5)
 يف )ط( و )ز(: يدعيها، ولعل الصواب كما هو مثبت. (6)
 . ٩/601يف )ط( و )ز(: يتعرض، واملثبت من: الشرح الكبري  (7)
 يف )ز(: أن. (8)
 .٩/602،601انظر: الشرح الكبري  (٩)
 يف )ز(: يقبل. (10)
 يف )ز(: قال. (11)
 .٩/37،36، روضة الطالبني ٩/602،601، الشرح الكبري 6/316،315انظر: التهذيب  (12)
 .318انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (13)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (14)
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قبل ت  و  ،العهدة به لتعلق ؛قبل قطعاً خبالف ما لو شهد الوكيل ابلبيع أين بعته ال ي   ،(1)الوجهان
 .شهادة أم املرضعة من الرضاع

 (2)بلقتعمدان النظر إىل الثدي ال لتحمل الشهادة مل ت   :ولو شهد شاهدان ابلرضاع وقاال
 ،تعمدان لتحمل الشهادة ابتىن على جواز النظر لذلك :وإن قاال ،لفسقهما إبقرارمها ؛شهادهتما

رد به الشهادة ما مل يصر النظر صغريٌة ال ت   :(4)وقال النووي، (3)كذا أطلقوه  ،والظاهر جوازه
 .بعد ذلك (5)]تظهر توبته[شرتط أن ال وي   ،عليه

ه أداؤها إذا علم وجيوز ل ،حيصل للشاهد حتمل الشهادة ابلرضاع ،يف حتملها :األمر الثاني
 ،فإذا شاهد حلب اللنب من الثدي ،ذلك ظناً قوايً مؤكداً  أو ظنَّ  ،(6)وصول اللنب إىل اجلوف

دي فقد حصل له العلم بوصوله إىل جوفه إذا رآه قد التقم الث ،وإجيار الصيب احمللوب وازدراده
فقد تقوى  ،وعلم أن املرأة ذات لنبٍ  ،واالزدراد (8)[]ابلتجرعوشاهد حركة حلقه  ،(7)[صهوامت]

وّ ز  له وذلك جي    ،وقد ال تقوى فيظهر ذلك ظنًا قوايً  ،حبيث يقطع بذلك (٩)(ظهريف)القرائن 
 .(10)أهنا ذات لنٍب اكتفاًء ابلقرائن شرتط أن يعلمأنه ال ي   :وجه  وفيه  ،أداء الشهادة به

                                                           

 أي: الوجهان يف املسألة السابقة، ومها: القبول، وعدم القبول. (1)
 يف )ز(: يقبل. (2)
 .٩/602انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/37انظر: روضة الطالبني  (4)
 .٩/37يف )ط( و )ز(: يظهر لوثه، واملثبت من: روضة الطالبني  (5)
 يف )ز(: جوف. (6)
 كما هو مثبت.، ولعل الصواب  يف )ط( و )ز(: وامتصها (7)
 .15/408سقط من: )ط(، ويف )ز(: خترج، واملثبت من: هناية املطلب  (8)
 سقط من: )ز(. (٩)
 .٩/604،603، الشرح الكبري 6/1٩٩، الوسيط 15/408انظر: هناية املطلب  (10)
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 (1)ليها كما تفعلوضمته إ ،حتت ثياهباوال جيوز أن يشهد عليه أبن يرى املرأة أخذت الصيب 
اهدها وال يكفي يف الشهادة حكاية القرائن اليت يش ،وال أبن يستمع صوت االمتصا  ،املرضعة

من غري تعرٍض من وصول اللنب اىل اجلوف وإن   ،وحركة احللق ،وامتصاصه ،من التقام الثدي
 .(2)مراٍت كما يف غريه ه ارتضعها مخسبل ال بد من جزمه أبن ،كان ذلك مستند شهادته

أو  ،(4)[لرضاع]ا أو حرمة ،ماً بينهما رضاعاً حمرّ   (3)/وهل يكفي يف الشهادة أن يشهد أن
وأجاب  ،الثاين :أصحهما ،وجهانفيه  ؟أم ال بد من التفصيل والشرائط ،أو أخوته ،بنوته

 .(8)ابألول (7)والغزايل ،(6)واإلمام ،(5)الفوراين

 ،إن كان املطلّ ق فقيهًا موثوقًا مبعرفته ق بل منه اإلطالق :وحيسن أن يقال :(٩)قال الرافعي
اً  ق فقيهإذا كان املطلّ   مبا (10)ن[صصاخي  ]أو  ،عليهما الوجهاننزل وإال فال بد من التفصيل في  

 .انتهى ،خبار عن جناسة املاء وغريهيف اإل /كما مرَّ مثله

                                                           

 يف )ز(: يفعل. (1)
 .٩/604، الشرح الكبري 6/1٩٩، الوسيط 15/408انظر: هناية املطلب  (2)
 ب(.٩/٩4) (3)
 يف )ط(: للرضاع، واملثبت من: )ز(. (4)
 .324،323انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (5)
 .15/40٩،408انظر: هناية املطلب  (6)
 .6/1٩٩انظر: الوسيط  (7)
 .٩/602انظر: الشرح الكبري  (8)
 .٩/603،602انظر: الشرح الكبري  (٩)
 يف )ط( و )ز(: خيصصا، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (10)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 245 - 
 

ويشهد  ، املذهبعترب أن يوافق القاضي يفبل ي   ،يف هذا بكونه فقيهاً  ىكتفوال ينبغي أن ي  
من  (2)]بد[ أم ال ،قبل منهأنه لو شهد أبن يف ذمة فالٍن لفالٍن كذا فهل ي   (1)له ما سيأيت

 .(4)ثالثة أوجه   ؟مذهب القاضي (3)قبل إن وافق مذهبهأو ي   ،التفصيل

وإن شهد  ،ا فال بد من ذكر شرائط الرضاعمإن شهد أن امرأًة أرضعته :(5)وقال الفوراين
 شرتط يفال بد من التفصيل فهل ي   :قلنا (6)وإن ،مًا مل حيتج إىل ذكرهاأن بينهما رضاعًا حمرّ  

 .(8)وجهانفيه  ؟اإلقرار به (7)قبوهلا

ل ال بد ب ،وكذلك يف اإلقرار ،ولو شهد الشاهد على فعل اإلرضاع أو االرتضاع مل يكف
هد أنه فال بد أن يش ،فإنه قد يوجد دون اخلمس وبعد احلولني ،من التعرض للوقت والعدد

ا ويف التعرض للرضعات م :(10)قال الرافعي ،(٩)ارتضع منها يف احلولني مخس رضعاٍت متفرقاتٍ 
 .وعنه جوابٌ  ،غين عن ذكر التفرقي  

                                                           

 .12ب/1انظر: اجلواهر البحرية ل  (1)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (2)
 يف )ز(: مذهب. (3)
 .1٩/23٩، كفاية النبيه ٩/602انظر: الشرح الكبري  (4)
 .1٩/23٩،238، كفاية النبيه 162انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (5)
 يف )ز(: فإن. (6)
 : زايدة: "يف" بعد قوله: قبوهلا، وهي غري صحيحة.يف )ط( و )ز( (7)
، 162الوجه األول: ي شرتط، والوجه الثاين: ال ي شرتط، انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (8)

 .1٩/23٩،238، كفاية النبيه 6/1٩٩الوسيط 
 .٩/603، الشرح الكبري 11/434انظر: حبر املذهب  (٩)
 .٩/603انظر: الشرح الكبري  (10)
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وال خالف أن للقاضي  ،(1)الوجهنيشرتط أن يذكر وصول اللنب إىل اجلوف يف أظهر وي  
ذرت مراجعته بعد سؤال القاضي فلو تع ،به (2)[حيالتصر ]وحينئٍذ جيب  ،أن يسأل عن ذلك

 .(3)وجهانفيه  ؟فهل للقاضي التوقف يف شهادته ،أو غريه ،تٍ مبو 

 :شروط   بستةالشهادة ابإلرضاع  (5)ل[]حتم :(4)قال القاضي

 .أن يعلم أن املرأة ذات لنٍب يف احلال :أحدها

 أن يرى ثديها مكشوفاً. :الثاين

 أن يرى الصيب التقمه. :الثالث

 أن يراه امتصه. :الرابع

 ن يعلم أهنا أرضعته يف زمن ]اإلرضاع.أ :اخلامس

 .أن يعلم أهنا أرضعته مخس رضعاٍت متفرقاتٍ  السادس:

خالٌف يف  (7)وقد مرَّ  ،والزمان (6)العدد[ وال حيتاج إىل ذكر شيٍء منها عند األداء إال
 .اشرتاط األول

 

                                                           

 .٩/603والوجه الثاين: ال يشرتط، انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ط(: التصرح، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/38 ، روضة الطالبني٩/603الوجه األول: يتوقف، والوجه الثاين: ال يتوقف، انظر: الشرح الكبري  (3)
، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن 837، فتح الرمحن   ٩/604،603انظر: الشرح الكبري  (4)

 .32٩،328السلمي/
 يف )ط( و )ز(: حمل، ولعل الصواب كما هو مثبت. (5)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (6)
 راجع "األمر الثاين" الذي سبق آنفاً. (7)
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 فرعان

مث  ،ة أخرىعمث أرضعت أم املرض   ،أرضعت أجنبيٌة إحداهن ،حتته ثالث صغائر :األول
 ؛د إرضاعهاوينفسخ نكاح الثانية عن ،ال يتأثر نكاح األوىل إبرضاعها ،أرضعت بنتها الثالثة
 (2)]حكم[ وعليهما يتفرع ،(1)القوالن املتقدمان اآلنويف انفساخ األوىل  ،لصريورهتا خالة األوىل

قائه انفسخ نكاح قلنا بب وإن ،ينفسخ نكاح األوىل استمر نكاح الثالثة :فإن قلنا ،نكاح الثالثة
 .(4)(3)لثة[الثا]

 أو نكح ،أو أربعًا فنكحهما رجلٌ  ،أرضعت امرأٌة صغريًة ثالث رضعاتٍ  :الثاني
 .(7)النكاح (6)مث أمتت العدد ينفسخ ،فقط (5)[مهااإحد]

*** 

 

 

 

 

 

                                                           

 .٩/604ومها: انفساخ النكاح، وعدم انفساخه، انظر: الشرح الكبري  (1)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (2)
 يف )ط(: الثانية، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (3)
 .٩/604، الشرح الكبري 11/416،415انظر: حبر املذهب  (4)
 يف )ط(: إحديهما، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (5)
 يف )ز(: انفسخ. (6)
 .٩/604انظر: الشرح الكبري  (7)
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 (2)النفقات (1)/كتاب

يقدمها على  وعليه أن ،نفقٌة جتب لإلنسان على نفسه إذا قدر عليها :قسمان والنفقة

 :وأسباهبا ثالثة   ،(3)]على اإلنسان لغريه[ونفقٌة جتب  ،وكذلك كسوته ومسكنه ،نفقة غريه
أو  ،ملك رقبة احليوان ومنفعته :به (4)[راداملو ] ،وملك اليمني ،البعضيةقرابة و  ،كاحملك الن
 ،على اخلالف يف العبد املوصى مبنفعته ،إذا كانت املنفعة بغري عوضٍ  (5)[مهااإحد]ملك 

ختالف  على اآلخر حبسب اوقرابة البعضية توجب نفقة كل واحٍد من الفريقني ،واملوقوف
 .(7)(6)[همايحال]

 ةملك الزوجي :وهو أقواها السبب األول

 ،اإلدامو  ،الطعام :سبعة  ابلزوجية  واألمور الواجبة، فيجب على الزوج نفقة زوجته
مث  ،دموخادٌم إن كانت ممن خت   ،وآلة التنظيف ،(٩)(ومتاع البيت) ،والسكىن ،(8)والكسوة

 :قالوا ،واخلف ،والسكىن ،والكسوة ،واإلدام ،تستحق الطعام (10)[لزوجة]لاخلادم إذا كانت 

                                                           

 أ(.٩/٩5) (1)
، واصطالحاً: ما 5/151النفقات لغًة: مجع نفقٍة، من اإلنفاق، وهو: اإلخراج، انظر: مغين احملتاج  (2)

، 5/151ينفقه الرجل من دراهم وحنوها على نفسه، وعلى من جتب عليه نفقتهم، انظر: مغين احملتاج 
 .26/433 اتج العروس

 يف )ط(: لإلنسان على لغريه، واملثبت من: )ز(. (3)
 يف )ط(: ومراده، ويف )ز(: ومراد، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 يف )ط(: إحديهما، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (5)
 يف )ط(: حالتهما، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (6)
 .٩/40، روضة الطالبني 10/3انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ز(: والسكىن. (8)
 سقط من: )ز(. (٩)
 يف )ط( و )ز(: الزوجة، ولعل الصواب كما هو مثبت. (10)
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فعليه  ،(2)لو كثر الوسخ وأتذت ابهلوام :فقال (1)واستدرك القفال ،وال جيب هلا آلة التنظيف
وإن أتذت  (6)ليس هلا املشط :(5)وقال الفوراين ،واستحسنوه ،به (4)(3)ه  فَّ رت   أن يعطيها ما ي  
جيب الدهن دون  :اثلثها ،(7)ثالثة أوجه  ويتحرر يف آلة التنظيف هلا  ،ابهلوام كالدواء

 .(8)املشط

اخلادم للزوج فتستحق عليه بسبب امللك كفايتها كغريها على ما  (٩)ت[إن كان]ف
املعاجلة  (11)[الزوجة]وال تستحق  ،وإن كانت مستأجرًة مل تستحق إال أجرهتا ،(10)سيأيت
 ،وكيف يوىفَّ  ،وال بد يف نفقة الزوجات من معرفة ما جيب ،واحلجامة ،(12)والفصد ،ابلدواء

ر يف والكالم يف هذه األمو  ،وبيان احلكم إذا عجز الزوج عن أدائها ،ومىت يسقط ،ومىت جيب

                                                           

 .344-341انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (1)
 . 34/11٩اهلوام: مجع هامٍة، وهي: القمل، انظر: اتج العروس  (2)
 يف )ز(: يرفه. (3)
 .36/385يرتفه: من الرفاهية، وهي: االسرتاحة والتنعم ولني العيش، انظر: اتج العروس  (4)
 .344-341انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (5)
 يف )ز(: املشك. (6)
رح الكبري انظر: الشالوجه األول: جيب هلا الدهن واملشط، والوجه الثاين: ال جيب هلا الدهن واملشط،  (7)

10/1٩. 
 .2/876، حترير الفتاوى 8/228، النجم الوهاج 10/1٩،3، الشرح الكبري 6/203انظر: الوسيط  (8)
 يف )ط(: وإن كان، واملثبت من: )ز(. (٩)
 .266انظر:    (10)
 يف )ط(: للزوجة، واملثبت من: )ز(. (11)
الفصد: شق العرق من اإلنسان الستخراج الدم الفاسد، وي فعل ذلك استطباابً، انظر: املخصص  (12)

4/2٩. 



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 250 - 
 

يف  :والثالث ،سقط النفقةفيما ي   :والثاين ،يف قدر الواجب وكيفيته :أحدها ،ثالثة أبواب  
 .(2)عنها (1)حكمه إذا أعسر

 يف قدر النفقة وكيفية اإلنفاق: الباب األول

 :فصالنوفيه 

 يف قدرها :الفصل األول

 .(3)والكالم فيه يف السبعة املذكورة

 الطعام :األول

إن أوجبناه يف حق مقتاتيه من أهل البادية  (5)أو األقط ،(4)قتات ابلبلدوهو احلب الذي ي  
وال  ،ايةعترب فيه الكفوال ي   ،وخيتلف ابختالف حال الزوج يسارًا وإعساراً  ،(6)على ما سيأيت

وال يف اإلسالم  ،وال يف شرفها ووضاعتها ،والزهادة (7)خيتلف ابختالف حال املرأة يف الرغبة

                                                           

 يف )ز(: اعترب. (1)
، روضة الطالبني 10/18،10، الشرح الكبري 11/208، البيان 15/426انظر: هناية املطلب  (2)

٩/44. 
 يف )ز(: املذكور. (3)
 .2/372انظر: املصباح املنري  (4)
 .1٩/134األقط: لنٌب جمفٌف ايبٌس مستحجٌر ي طبخ به، اتج العروس  (5)
 .255انظر:    (6)
 يف )ز(: الرهبة. (7)
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 ،وعلى املوسر مدان ،(2)لكل يوٍم مدٌ  (1)بل جيب على املعسر ،وال يف احلرية والرق ،روالكف
 .(3)وعلى املتوسط مٌد ونصفٌ 

 وهو اختيار عبد ،(6)(5)/فيختلف برغبتها وزهادهتا ،أنه جيب كفايتها :قول   (4)وعن القدمي
 :عنه (10)(٩)وعن الشيخ أيب حممد ،عندي جيب هلا اخلبز :وقال ،ومل ينقله (8)(7)هللا بن عبدان

 .(11)أبن النظر إىل تقدير القاضي

                                                           

 يف )ز(: املعشر. (1)
املد: مكياٌل، ومقداره فيه خالٌف، فقيل: رطالن، وقيل: رطٌل وثلٌث، وقيل: ملء كفَّي اإلنسان  (2)

ي مداً، ويف العصر احلاضر يساوي املد على قول اجلمهور وهو الذي يرتجح:   544املعتدل، وبه مس 
 .116-112لرتاً، انظر: اإليضاحات العصرية    0,688غراماً تقريباً، وحجمه: 

 .10/7،5، الشرح الكبري 6/333: التهذيب انظر (3)
 .15/420انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ز(: وزايدهتا. (5)
 ب(.٩/٩5) (6)
ن أيب بكر بن أخذ ع ،بن حممد بن عبدان أبو الفضل اهلمداين -تثنية عبد-عبد هللا بن عبدان هو:  (7)

ثالثني و  مات يف صفر سنة ثالثٍ  ،شرح العباداتو  ،شرائط األحكام :من مصنفاتهو  ،الل وغريه
، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 68-5/65، انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي وأربعمائة

1/20٩،208. 
 . 10/5انظر: الشرح الكبري  (8)
تفقه  ،عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن حيوية الشيخ أبو حممد اجلويينهو:  (٩)

وخمتصر  ،والتذكرة ،والتبصرة ،والسلسلة ،الفروق :ومن تصانيفه وغريه،عقوب األبيوردي على أيب ي
-1/520هـ، انظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح 438تويف يف ذي القعدة سنة ، املختصر

 .٩3-5/73للسبكي ، طبقات الشافعية الكربى 522
 .10/5انظر: الشرح الكبري  (10)
 .٩/40، روضة الطالبني 10/7،5، الشرح الكبري 15/420انظر: هناية املطلب  (11)
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وقيده  ،جع فيه إىل تقدير القاضيأن الزايدة على املد ال مرد له فري   :قول  اثلث  وفيه 
أن النفقة ال  :وغريه (3)(2)وعن ابن خريان ،بنفقة املتوسط ونفقة اخلادم يف حق املوسر (1)اإلمام

 .ي رجع يف ذلك إىل عادة أهل البلدو  ،تتقدر ابملقادير املذكورة

وفيه  ،يف كتاب الزكاة قدره (4)وقد تقدم ،مد النيب صلى هللا عليه وسلم :واملراد ابملد
تفريٌع  وهو ،أنه مائة درهٍم وثالثٌة وسبعون درمهاً وثلث درهمٍ  :(6)عند الرافعي أصحها ،(5)أوجه  

 .بغداد مائٌة وثالثون درمهاً  (7)رطل على أن

 :(8)أوجه  عترب به اليسار واإلعسار والتوسط وفيما ي  

 .تلف ابختالف البالد واألحوالختو  ،أنه ي رجع فيها إىل العادة :أشهرها

واملعسر من يزيد خرجه على  ،على خرجه ه  ل  خ  أن املوسر من يزيد د   :(٩)للقاضي والثاين
 .واملتوسط من تساوى دخله وخرجه ،دخله

                                                           

 .15/421،420انظر: هناية املطلب  (1)
وقيل:  ،مات يف ذي احلجة سنة عشرين وثالمثائة ،ن خريان أبو علي البغداديباحلسني بن صاحل هو:  (2)

ات الشافعية ، انظر: طبقخذ عنهأمل يبلغنا عمن أخذ العلم وال من و  :قال الذهيب ،وثالمثائة سنة عشرٍ 
 .1/٩3،٩2، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 274-3/271الكربى للسبكي 

 .٩/40، روضة الطالبني 10/7انظر: الشرح الكبري  (3)
 .2ب/213انظر: اجلواهر البحرية ل  (4)
 وعشرون درمهاً وأربعة أسباع درهٍم، انظر: روضة الطالبني أنه: مائٌة ومثانٌ  والوجه املختار عند النووي (5)

٩/40. 
 .10/5انظر: الشرح الكبري  (6)
الرطل: يف مقداره خالٌف كثري، لكن الراجح والذي عليه مجهور العلماء أنه: مائٌة ومثانيٌة وعشرون  (7)

ر: اإليضاحات غراماً، انظ 2٩8,5٩84درمهاً، ويف العصر احلاضر على القول الراجح يساوي: 
 .177العصرية   

 .10/6،5،3، الشرح الكبري 6/333،332انظر: التهذيب  (8)
 .360-358: عبد الرمحن السلمي/انظر: املطلب العايل حتقيق (٩)
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فمن يقدر على نفقة املوسرين يف حق  ،(2)أن النظر إىل املكسب :(1)للماوردي والثالث
أن ينفق  ومن يقدر على ،وحق من تلزمه نفقته من كسبه ال من أصل ماله فهو موسرٌ  ،نفسه

 ،صل مالهفإن زاد عليها كان من أ ،ومن تلزمه نفقته نفقة املتوسطني ،من كسبه على نفسه
ونفقة  ،ومن ال يقدر أن ينفق من كسبه على نفسه ،من كسبه فهو متوسطٌ  ل  ض  وإن نقص ف  

 .عليها كان من صلب ماله فهو معسرٌ فإن زاد  ،من تلزمه نفقته إال نفقة املعسرين

أن من ال ميلك  :(5)واألحسن عند الرافعي ،(4)والغزايل ،(3)وهو ما أورده اإلمام والرابع
وإن ملك  ،رجه عن استحقاق سهم املساكني فهو معسرٌ أو ميلك من املال ما ال خي   ،شيئاً أصالً 

وإن كان  ،هو موسرٌ ف ن  ي  فإن كان ال يتأثر بتكليفه املدَّ  ،رجه عن استحقاق سهم املساكنيما خي  
 .يتأثر هبما أبن يرجع إىل صفة املسكنة لو ك لفهما فهو متوسطٌ 

فقد جيب  ،وقلة العيال وكثرهتا ،كلها ال بد من النظر إىل الرخص والغالء  األوجهوعلى 
قة وال جيب عليه لو كان ذا زوجتني وأكثر إال نف ،على الرجل لزوجته الواحدة نفقة املوسرين

 نفقةرجه عن حد اإلعسار يف الوالقدرة على الكسب الواسع ال خي   ،أو املعسرين ،املتوسطني
 .(6)استحقاق سهم املساكني يف الزكاة وإن أخرجه عن

يم وهو الوقت الذي جيب فيه تسل ،والنظر يف اليسار واإلعسار إىل وقت طلوع الفجر
وإن كان معسراً  ،فإن كان موسراً فعليه يف ذلك اليوم نفقة املوسرين وإن أعسر يف أثنائه ،النفقة

                                                           

 .11/425انظر: احلاوي  (1)
 يف )ز(: الكسوة. (2)
 .15/424،423انظر: هناية املطلب  (3)
 .6/205انظر: الوسيط  (4)
 .10/6انظر: الشرح الكبري  (5)
 .٩/41، روضة الطالبني 10/6انظر: الشرح الكبري  (6)
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أن وقت وجوب النفقة طلوع  (2)وجه  وسيأيت  ،نفقة املعسرين وإن أيسر يف أثنائه (1)/فعليه فيه
 .(3)ومقتضاه النظر إىل حاله عنده ،الشمس

 فادعته املرأة وأنكره الزوج، فالقول قوله ما مل يتحقق له ولو اختلف الزوجان يف اليسار
ر ماله، وإن  كثوكذا إن كان مكاتباً وإن   ،وإن كان الزوج عبداً مل يلزمه إال نفقة املعسرين ،مالٌ 

 :(4)فوجهانكان مبعضاً 

 .عسرين وإن كثر ماله ببعضه احلرأنه ليس عليه إال نفقة امل :أصحهما

زكاة الفطر عن  رجخي   (5)ه[وأن] ،أن عليه ببعضه احلر نفقة املوسرين إذا كثر ماله :واثنيهما
 كان بعضه حراً فعليه مٌد ونصٌف.  فعلى هذا لو ،بعضه احلر ابلقسط

 فرع  

لو نقص املد عن كفاية زوجة املعسر كان هلا صرف بعض األدم إىل اخلبز، وقال 
وإن  ،كنها من اكتسابهوبني أن مي   ،(7)[بعها]شتمم هلا قدر تخري الزوج بني أن ي  ي :(6)املاوردي

 .صارت من أهل الصدقات فتأخذ منها عليه (8)قدرتمكنها فلم 

                                                           

 أ(.٩/٩6) (1)
 .2٩4انظر:    (2)
 .15/168، كفاية النبيه 10/6انظر: الشرح الكبري  (3)
 .15/168، كفاية النبيه 10/7،6انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط(: وأن، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (5)
 .11/425انظر: احلاوي  (6)
 يف )ط( و )ز(: سبعها، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
 يف )ز(: يقدر. (8)
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أو  ،أو األرز ،أو التمر ،أو الشعري ،فغالب قوت البلد من احلنطة :وأما جنس الطعام
يف حق أهل البادية الذين يقتاتون األقط، فإن اختلف  (1)وحنوها من األقوات، فيجب ،الذرة

 .(2)كان أيكل دونه أو أعلى منه  سواءٌ  ،قوت البلد وال غالب وجب ما يليق حبال الزوج

فللزوج إعطاء أي القوتني  ،الزوجني (4)]قوت[ إن مل يكن غالٌب واختلف :(3)وقال املاوردي
و خمالٌف ملا وه ،ومقتضاه أنه لو أعطى من قوهتا وهو دون قوته ودون الالئق حباله أجزأه ،شاء
 ،وجوالواجب ما يليق حبال الز  ،نظر إىل الغالبأنه ال ي   :وجه  ج ختري (5)وعن ابن سريجٍ  ،تقدم

 ؟(7)جأو قوت املخر   ،كاخلالف يف أن الواجب يف زكاة الفطر غالب قوت البلد  (6)[واخلالف]

ي رب قوت البلد الذمن بلدين قوهتما خيتلف اعت   (٩)[ناالزوج]ولو كان  :(8)قال املاوردي
ما  به واستبدلت]ابعته  (11)[كان ال ينساغ هلا] (10)[إن]فمها فيه وإن كان غري بلديهما، 

 .(12)[شاءت

                                                           

 يف )ز(: وجيب. (1)
 .10/7، الشرح الكبري 11/426،425انظر: احلاوي  (2)
 .11/426انظر: احلاوي  (3)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (4)
 .10/7انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ط(: وللخالف، واملثبت من: )ز(. (6)
 .10/7انظر: الشرح الكبري  (7)
 .11/426انظر: احلاوي  (8)
 يف )ط(: الزوجني، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (٩)
 يف )ط(: وإن، واملثبت من: )ز(. (10)
عبد الرمحن  :يف )ط(: كان ال يباع، ويف )ز(: كان ال يباع له، واملثبت من: املطلب العايل حتقيق (11)

 .360-358السلمي/
 :يف )ط(: واشتبه لزمه ما شاءت، ويف )ز(: كالم غري مفهوم، واملثبت من: املطلب العايل حتقيق (12)

 .360-358عبد الرمحن السلمي/
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 األدم :الواجب الثاني

 .هوجنس ،قدرهوالنظر يف 

 (2)(ما يكفي)مكيلٌة من أدم بالدها زيتاً كان أو مسنـاً بقدر  :(1)فقال الشافعي :أما قدره
 .ما وصفت

أراد  :وقيل ،طعامها (3)رد هبا قدراً معيناً بل ما أيد ممل ي   :فقيل ،واختلفوا يف مراده ابملكيلة
وال يتقدر  ،ذكره متثيالً  :فمنهم من قال ،واختلف القائلون به ،أربعون درمهاً  :وهي (4)هبا األوقية

د فيقدر ابجتهاده ما حيتاج إليه امل ،إىل تقدير القاضي (5)[جعري  ف] ،بل هو على التقريب ،األدم
يكفي  :فإذا قيل ،وعلى املتوسط بينهما ،وعلى املوسر ضعفه ،من الطعام فيفرضه على املعسر

 ،والمرأة املتوسط أوقيةٌ ونصفٌ  ،أوقيةٌ  (7)/والمرأة املعسر ،(6)[ناأوقيت]فالمرأة املوسر  ،دَّ أوقيةٌ امل
أة املتوسط أوقيٌة والمر  ،والمرأة املوسر أوقيتان ،فيكون المرأة الفقري أوقيةٌ  ،كره حتديداً ذ   :وقيل

 .(8)ونصفٌ 

                                                           

 .5/٩5انظر: األم  (1)
 : )ز(.مكرر يف (2)
 يف )ز(: يدام. (3)
غراماً،  ٩3,312ابإلمجاع، ويف العصر احلاضر تساوي:  -الدرهم ما كان فضةً -األوقية: أربعون درمهاً  (4)

 . 155انظر: اإليضاحات العصرية   
 يف )ط(: فرجع، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ط(: أوقيتني، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (6)
 ب(.٩/٩6) (7)
،  10/8، الشرح الكبري 11/451، حبر املذهب 15/430، هناية املطلب 11/427انظر: احلاوي  (8)

 .15/171كفاية النبيه 
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خيتلف ذلك و  ،واجلنب ،واخلل ،والشريج ،والسمن ،فغالب أ دم البلد من الزيت :وأما جنسه
وبعضها يغلب فيها التأدم  ،(1)فبعضها يغلب فيها التأدم ابلزيت كالشام ،ابختالف البالد
ضها وبع ،هنم يتأدمون ابلزيت والشريجإ :وقيل ،(2)وبعضها ابلشريج كالعراق ،ابلسمن كاحلجاز

 (3)وكالم بعضهم يقتضي اختصا  األدم ،وبعضها ابلسمك ،وبعضها ابللحم ،ابللنب
ا يليق فيجب يف كل فصٍل م ،وعلى املشهور قد خيتلف األدم ابختالف الفصول ،ابألدهان

 .(4)ب التأدم ابلفاكهة يف وقتها فتجبوقد يغل ،به

ملتقدم من القوت ا جٍ ووجه ابن سري .جيب الر طب يف وقته واليابس يف وقته :(5)قال القاضي
 .(6)هناأييت ال إىل الغالب  ،أنه ي رجع فيه إىل ما يليق حبال الزوج

 ،سر رطالنوعلى املو  ،فعلى املعسر رطلٌ  ،طعمها اللحم يف كل أسبوعٍ وجيب عليه أن ي  
اء املوسر وإعط ،وينبغي أن يكون إعطاء الرطل يف يوم اجلمعة ،وعلى املتوسط رطٌل ونصف

                                                           

الشام: هي من الفرات إىل العريش طواًل، ومن جبل ي طيء إىل حبر الروم عرضاً، ويف العصر احلاضر:  (1)
، طني، وأجزاًء من تركيا، والعراق، والسعودية، ومصرت ش كّ ل كاًل من: سورية، ولبنان، واألردن، وفلس

 موقع ويكيبيداي/بالد الشام.، 208-205انظر: آاثر البالد   
العراق: هي من املوصل إىل عبادان طواًل، ومن القادسية إىل حلوان عرضاً، ويف العصر احلاضر تسمى:  (2)

-41٩حمافظٍة، انظر: آاثر البالد    اجلمهورية العراقية، وعاصمتها بغداد، وتتكون من مثان عشرة
 ، موقع ويكيبيداي/العراق.73، أطلس دول العامل اإلسالمي   424

 يف )ز(: األم. (3)
 .10/8،7، الشرح الكبري 11/206، البيان 11/451، حبر املذهب 11/427انظر: احلاوي  (4)
 .15/171انظر: كفاية النبيه  (5)
 .255راجع  :  (6)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 258 - 
 

على عادة أهل  (3)وهذا قاله الشافعي :(2)قال األكثرون ،يوم الثالاثء (1)(يف)الرطل الثاين 
 .(6)على ذلك (5)وأما حيث يكثر اللحم فيزيد ،لعزة اللحم عندهم (4)مصر

كل   وعلى املعسر يف ،فيجب على املوسر يف وقت الرخص كل يوٍم رطلٌ  :(7)البغوي قال
 لغالء فيجب يف كل أايمٍ وأما وقت ا ،أو ثالثةٍ  (8)]يومني[وعلى املتوسط يف كل  ،أسبوٍع رطلٌ 

وقال  ،على ذلك (11)[زادي  أنه ال ] :(10)وعن القفال وغريه ،على ما يراه احلاكم مرةً  (٩)]عشرٍة[
يف يوم وجوبه قاله الشافعي على عادة أهل  (13)ل[طابلر ]تقدير اللحم  :(12)املاوردي وغريه

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 .10/8، الشرح الكبري 11/207، البيان 11/453، حبر املذهب 15/431انظر: هناية املطلب  (2)
 .8/336انظر: خمتصر املزين  (3)
ن ب الم، وهي من فتوح عمرومصر بن مصرامي بن حام بن نوح عليه السـ:صر بيت ممسمصر:  (4)

يم، إمخو الفسطاط، واإلسكندرية، ومن مدهنا: ، العا  يف أايم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
، ويف العصر احلاضر تسمى: مجهورية مصر العربية، وعاصمتها: القاهرة، يقع معظمها وغريها وقو 

، أطلس دول 5/137يف مشال أفريقيا، وجزٌء منها يقع يف جنوب غرب آسيا، انظر: معجم البلدان 
 ، موقع ويكيبيداي/مصر.107العامل اإلسالمي   

 فيزاد. يف )ز(: (5)
 .10/8انظر: الشرح الكبري  (6)
 .6/334،333انظر: التهذيب  (7)
 .6/333سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: التهذيب  (8)
 .6/334سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: التهذيب  (٩)
 .10/8انظر: الشرح الكبري  (10)
 يف )ط(: أهنا ال تزاد، واملثبت من: )ز(. (11)
املاوردي رمحه هللا مل يذكر تقدير احلاكم، وإمنا رد ذلك إىل العرف فقط، انظر: احلاوي قلت: لكن  (12)

 .10/8، الشرح الكبري 6/334،333، التهذيب 11/428
 .11/428يف )ط( و )ز(: ابلرطب، واملثبت من: احلاوي  (13)
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يف البالد اليابسة اليت أيكل الواحد فيها أكثر من الرطل غالباً   (2)فأما ،(1)مصر واحلجاز
 .ويقدره احلاكم حبسب العادة ،فال يكفي الرطل (3)كخراسان

ي ذلك ويكف ،ال جيب األدم يف اليوم الذي يعطيها اللحم :وجيوز أن يقال :(4)قال الرافعي
 (6)اإلدام زمهلإذا أوجبنا على املوسر يف كل يوٍم اللحم  :وأن يقال ،ومل يتعرضوا له ،(5)[الئتدام]ل

 .واآلخر عشاًء على العادةغداًء  (7)[مهاحد]أليكون  ؛أيضاً 

كما ال يسقط حقها   ،من غري أدٍم مل يسقط حقها من األدم (8)ولو كانت أتكل اخلبز حبتاً 
وهلا أن تتصرف فيما أخذته من القوت واألدم وإبداهلما بغريمها  ،من الطعام إذا مل أتكل بعضه

                                                           

 فكأنه منع كل ،بني الغور غور هتامة وجند حال   ممتدٌ  جبلٌ وهو إقليٌم يف شبه اجلزيرة العربية، احلجاز:  (1)
ململكة ا ، ويف العصر احلاضر: يقع احلجاز كله يفأن خيتلط ابآلخر فهو حاجز بينهماواحد منهما 

: معجم البلدان ، انظرتبوك، واملدينة، ومكة، والباحةالعربية السعودية مقسماً إىل أربعة مناطق: منطقة 
 ز.، موقع ويكيبيداي/احلجا218،2/21٩

 يف )ز(: وأما. (2)
 ،، وآخر حدودها مما يلي اهلند طخارستانل حدودها مما يلي العراق أزاذوار، أو واسعةٌ  بالدٌ راسان: خ (3)

 ،وردوأبي ،ونسا ،وطالقان ،، وبلخومرو ،وهراة ،نيسابور :منها ،من البالد هاتٍ موتشتمل على أ
 ويف العصر احلاضر: تشتمل على مشالوما يتخلل ذلك من املدن اليت دون هنر جيحون،  ،وسرخس

غرب أفغانستان، وأجزاٍء من جنوب تركمانستان، إضافًة إىل مقاطعة خراسان احلالية يف إيران، انظر: 
 .، موقع ويكيبيداي/خراسان الكربى2/350معجم البلدان 

 .10/8انظر: الشرح الكبري  (4)
 .10/8يف )ط( و )ز(: االئتدام، واملثبت من: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: يلزمه األدم أيضاً. (6)
 يف )ط(: إحديهما، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (7)
 .1/36حبتاً: خالصاً من غري أدٍم، انظر: املصباح املنري  (8)
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 :والقائل به يقول :(2)افعيقال الر  ،(1)له منعها من إبدال األدم بدونه :وقيل ،وإن كان دوهنما
 .له منعها من ترك التأدم بطريق األوىل

إال أن يؤدي إىل مرضها فيكون  ،وإن مل تشبع به (3)/وهلا أن تقتصر على تناول بعضهما
 يهف ؟فهل له منعها ،إليه لكن أدى إىل هزاهلا وتنقيص بدهنا (4)[د]يؤ وإن مل  ،له منعها

ومنعها من أكل ما يتأذى  ،(7)يف أن له إلزامها االستحداد القولني خمرجان من (6)(5)[وجهان]
 .أصحهما عندي املنع :(٩)قال الروايين ،(8)برائحته

ابجلنس الواحد من  (10)تربمتولو  ،وهلا أن تصرف شيئًا من القوت إىل األدم وعكسه
 :قال ،(12)هو ظاهر كالم الشافعي :وقال ،ال يلزمه إبداله :(11)قال اإلمام ،األدم وطلبت إبداله

                                                           

 .10/٩،8، الشرح الكبري 6/206انظر: الوسيط  (1)
 .10/٩انظر: الشرح الكبري  (2)
 أ(.٩/٩7) (3)
 يف )ط(: ترد، واملثبت من: )ز(. (4)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (5)
 .11/433،432الوجه األول: له منعها، والوجه الثاين: ليس له منعها، انظر: احلاوي  (6)
 .2/152االستحداد: حلق شعر العانة، انظر: النظم املستعذب  (7)
 .11/433،432انظر: احلاوي  (8)
 .11/453انظر: حبر املذهب  (٩)
 .31/266، اتج العروس 1/45تربمت: ملَّت وسئمت وتضجرت، انظر: املصباح املنري  (10)
 .15/430انظر: هناية املطلب  (11)
 .5/٩5انظر: األم  (12)
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ورواه  ،وقد تتضرر هي بذلك ،إذ ال ضرر عليه يف ذلك ؛األدم إليها (1)]تعيني[ :وجيوز أن يقال
 .(4)ورجحا األول ،وجهاً  (3)والرافعي ،(2)الغزايل

 اخلادم :الواجب الثالث

 :(5)صنفان والنساء

وجة منهن فإذا كانت الز  ،الاليت خيدمن أنفسهن عادًة يف حال خلوهن وعافيتهن :األوىل
حباهلا  (7)(ئقوالال)كانت سليمًة مل جيب إخدامها وإن ارتفعت ابالنتقال إىل بيت الزوج   (6)فإذا

وعلى الزوج  ،فله منعها من دخول داره (8)[اهلا]متتخذ خادمًا من وإن أرادت أن  ،دمأن خت  
ريضًة وإن كانت م ،وإن كانت زم نةً وجب إخدامها ،وحنوه إليها ،واملاء ،أن يكفيها محل الطعام

 :(٩)فوجهان

 .أنه جيب :أصحهما

 .وإن كان دائماً وجب ،أن املرض إن مل يكن دائماً مل جيب كاألدوية :واثنيهما

                                                           

 .15/430يف )ط( و )ز(: يعترب، واملثبت من: هناية املطلب  (1)
 .6/206انظر: الوسيط  (2)
 .10/8انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/43، روضة الطالبني 10/8وهو الراجح كما قاال، انظر: الشرح الكبري  (4)
 .٩/44، روضة الطالبني 10/٩انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: فإن. (6)
 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (7)
 يف )ط(: حاهلا، واملثبت من: )ز(. (8)
، التهذيب 11/444،443، حبر املذهب 15/425، هناية املطلب 11/41٩،418نظر: احلاوي ا (٩)

6/331. 
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كون الزوجة وال فرق بني أن ت ،وعلى األول إذا مل حتصل الكفاية بواحدةٍ ز يد حبسب احلاجة
 .أو أمةً  ،حرةً 

إن كانت الزوجة ف ،الاليت يكون هلن من خيدمهن قبل تزوجهن يف العادة :الثانيالصنف 
 :(1)طريقانففي وجوب إخدامها  ،منهن

 .القطع أبنه جيب :أصحهما

 .(2)قوالنفيه  :والثاين

 وأ ،بداً حرًا أو ع ،ً وعلى املذهب يف وجوبه ال فرق بني أن يكون الزوج موسرًا أو معسرا
وال فرق  ،فيثبت يف ذمته إىل أن يوسر ،واملذهب خالفه ،فيه يساره (3)واشرتط املتويل ،مكاتباً 

  (4)واشرتط املاوردي ،بني أن تكون الزوجة من أهل األمصار أو البوادي إذا اقتضى حاهلا ذلك
 .(5)وال جيب أكثر من خادٍم واحدٍ  ،كوهنا من األمصار

نفقتها  رةً وجبتأو ح ،معها لتخدمها مملوكةً هلامث إن اتفقا على استخدام اليت استصحبتها 
 :(7)وهو املنصو  اأصحهم، (6)وجهانويف قدرها  ،وجنسها من جنس طعام املخدومة ،عليه

وعلى املوسر  ،مٌد وإن تساوت فيه اخلادمة واملخدومة فعلى املعسر ،أنه خيتلف ابختالف حاله
 :(8)أوجه   ثالثةويف املتوسط  ،مٌد وثلثٌ 

                                                           

 .10/٩، الشرح الكبري 15/426، هناية املطلب 11/418انظر: احلاوي  (1)
 . 15/426القول األول: جيب، والقول الثاين: ال جيب، انظر: هناية املطلب  (2)
 .16٩انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (3)
 .11/418انظر: احلاوي  (4)
 .10/٩انظر: الشرح الكبري  (5)
والوجه الثاين: أن نفقة اخلادم ال ختتلف ابختالف حال الزوج، فيكون هلا مٌد يف مجيع األحوال،  (6)

 . 10/10انظر: الشرح الكبري 
 .8/337انظر: خمتصر املزين  (7)
 10/10، الشرح الكبري 11/427انظر: احلاوي  (8)
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 .أن عليه مداً كاملعسر :أصحها

 .قائله (2)ط الروايينوغلَّ  ،(1)وجزم به البندنيجي ،أن عليه مداً وثلثاً كاملوسر :واثنيها

 .أن عليه مداً وسدساً  :واثلثها

يف نفقة خادم زوجة املوسر ي رجع فيه إىل اجتهاد  (4)/رواية قوٍل أن الزائد على املد (3)وقد مرَّ 
جع إليه تقريب ،أن الواجب هنا قدر الكفاية وهو مٌد وثلثٌ  (5)واختار الغزايل ،القاضي ًا ال فري 

 .تقديراً 

 :وجهان (6)(األدم) اخلادم ويف استحقاق

 ويف ،فعلى هذا جنسه جنس أدم املخدومة ،أهنا تستحقه :(7)وهو املنصو  أصحهما
قال  ،(٩)بل يكون دونه وهو املنصو  ،ال :أصحهما ،(8)وجهانوجوبه من نوعه 

هم وطرَّدمها بعض ،ومن الزيت الذي دونه ،فيجب للمخدومة من الزيت اجليد :(10)البندنيجي

                                                           

 .15/187انظر: كفاية النبيه  (1)
 .11/450انظر: حبر املذهب  (2)
 .252راجع    (3)
 ب(.٩/٩7) (4)
 .6/207انظر: الوسيط  (5)
 سقط من: )ز(. (6)
 .5/٩5انظر: األم  (7)
 .11/451والوجه الثاين: يكون من نوع أدم املخدومة، انظر: حبر املذهب  (8)
 .5/٩5انظر: األم  (٩)
 .15/188انظر: كفاية النبيه  (10)
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من احلنطة مثالً  (1)فيكون ما أتخذه ،وجه  جيب هلا دون نوع طعامها يف  :يف نوع الطعام فقالوا
 .(3)ومقدار األدم مقدار كفاية ما جيب هلا من الطعام ،من الزوج (2)دون ما أتخذه

مبا يفضل عن املخدومة اتباعاً  (5)وتكتفي ،أنه ال جيب هلا :(4)البن أيب هريرة والثاين
منه أكثر  (7)(هلا)فنوجب  ،زاد للمخدومة يف األدمفعلى هذا ينبغي أن ي   :(6)قال اإلمام ،للعرف

فإن أدمها  ،أو أوقيةٍ  ،مث ال ننظر إىل مقابلة مد اخلادمة مبكيلةٍ  ،مما نوجب ملن ليست خمدومةً 
 .أقل

 :(8)طريقانويف إجياب اللحم هلا أيضاً 

بنامها بعضهم على الوجهني يف أنه هل جيب هلا من نوع أدم  ،(٩)وجهانفيه  :أحدمها
نزيد حلم لكن  ،إذا أوجبنا األدم هلا ال خنصها بلحٍم يف أوانه :(10)وقال اإلمام ؟املخدومة

 .(11)املخدومة على حلم غريها

 .القطع أبنه ال جيب :والثاين

                                                           

 يف )ز(: أيخذه. (1)
 يف )ز(: أيخذه. (2)
 .10/11، الشرح الكبري 11/451انظر: حبر املذهب  (3)
 .10/11انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: وي كتفى. (5)
 .15/432انظر: هناية املطلب  (6)
 سقط من: )ز(. (7)
 .15/188، كفاية النبيه 10/11، الشرح الكبري 11/454انظر: حبر املذهب  (8)
 .10/11الشرح الكبري الوجه األول: جيب، والوجه الثاين: ال جيب، انظر:  (٩)
 .15/432انظر: هناية املطلب  (10)
 يف )ز(: غري املخدومة. (11)
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معها خادماً واتفقا عليها مل يكن على الزوج أن يشرتي  (2)]استصحبت[ (1)[كن]توإن مل 
لكها جاريًة إن كانت يف ملكه ،هلا جاريةً   ،مةً أو أ بل على الزوج إخدامها حرةً  ،وال أن مي 

 .(3)ينر  أو صيٍب أو حمرٍم هلا مستأج ،أو نصف مملوٍك له ،مستأجرًة أو مستعارةً 

 (5)[اعورهت]بناًء على اخلالف يف  ،وجهان (4)والشيخ اهل مّ   ،إخدامها مملوكاً  ويف جواز
وأييت يف  ،لهافإنه ال جيوز هلا استخدام أص ،فرق يف احملرم بني أصلها وغريهوينبغي أن ي   ،معهما

 يصلح ألنه ال ؛ما جرى حكاية   الصيب اخلالف يف وجوب االحتجاب منه إذا كان فيه أهلية  
 ،هذا يف اخلدمة يف البيت، فأما اخلدمة املتعلقة خبارجه ،]كان هبذه الصفة للخدمة إال إذا

 .(8)ال والنساء من األحرار واملماليكالرج (7)[توالها]ي (6)فيجوز أن[

 :(٩)وجهانويف جواز كون اخلادم من أهل الذمة 

 .نه مكروهٌ إ :قال لكن ،(11)عصرونأيب واختاره ابن  ،نعم :(10)عن أيب إسحاق أحدمها

                                                           

 يف )ط( و )ز(: يكن، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/44، روضة الطالبني 10/10،٩، الشرح الكبري 11/446انظر: حبر املذهب  (3)
 . 34/120، اتج العروس 2/641اهلم: الشيخ الفاين، انظر: املصباح املنري  (4)
 .11/446يف )ط( و )ز(: عورهتما، واملثبت من: حبر املذهب  (5)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (6)
 يف )ط(: تتوالها، واملثبت من: )ز(. (7)
 .10/10، الشرح الكبري 11/446، حبر املذهب 11/41٩انظر: احلاوي  (8)
 .10/10انظر: الشرح الكبري  (٩)
 انظر: املصدر السابق. (10)
 .78االنتصار حتقيق: عبد العزيز الرومي/انظر:  (11)
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ولو قيل جبوازه يف اخلدمة اخلارجة دون  :(2)وتبعه الروايين (1)قال املاوردي ،ال :واثنيهما
 .الداخلة كان وجهاً 

ليس عليه  :(4)وتبعه الغزايل (3)قال اإلمام ،وحيث تعني االستئجار طريقًا يف اإلخدام
قدر  ليصحتفالذي على الزوج  ،استئجار من خيدمها إال بقدر نفقة خادمها لو كان هلا خادمٌ 

 .استخدام حرٍة فذاك (5)/فإن تيسر به ،النفقة

مل جيد من يستأجرها مبقدار  (6)]لو[ نهأو  ،وهذا منهما يقتضي أن نفقة اخلادم هي األصل
قة لتزيد فيتعدى النظر يف أن املرأة هل تستحق مقدار النف ،النفقة ال جيب عليه حتصيل اإلخدام

ال جيب عليه  أو ،أو يستأجر الزوج هلا به من يقوم ببعض اخلدمة ،عليه وتستأجر من خيدمها
والذي يقتضيه كالم  ؟ديناً يف الذمة (7)اإلخدام للعجز عنه على القول أبن نفقة اخلادم ال تصري

 .(8)ة املثلغريمها أن عليه االستئجار أبجر 

 ،بل إن كانت مستأجرةً  ،من جهته نفقةٌ حبكم الزوجية (٩)للخادم اليت تستخدمها وال جيب
 .(10)كفايةا جتب حبق امللك على قدر الوإن كانت مملوكته فنفقته ،أو مستعارًة فال نفقة هلا

                                                           

 .11/41٩انظر: احلاوي  (1)
 .11/446انظر: حبر املذهب  (2)
 .15/426انظر: هناية املطلب  (3)
 .6/208انظر: الوسيط  (4)
 أ(.٩/٩8) (5)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (6)
 يف )ز(: يصري. (7)
 .15/184، كفاية النبيه 6/332، التهذيب 15/427،426انظر: هناية املطلب  (8)
 يف )ز(: يستخدمها. (٩)
 .٩/44، روضة الطالبني 10/10انظر: الشرح الكبري  (10)
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 :(1)أوجه   فثالثةأان أخدمها بنفسي وأراد إسقاط مؤنة اخلادم  :ولو قال

 .(4)واختاره الشيخ أبو حامد ،له ذلك :(3)وابن أيب هريرة ،(2)قول أيب إسحاق أحدها

 .املنع :وأظهرمها

 ،طبخوال ،واالستقاء ،منه كغسل الثوب ستحىيي  أن له ذلك فيما ال  :(5)للقفال واثلثها
 .(7)هايد وصب املاء على ،ممنه كإدخال املاء إىل املستح   ستحىيدون ما ي   ،(6)والكنس

 ،كل أمٍر يستحيي النساء من إظهاره لألزواج ويقصدن إخفاءه  :أبنه (8)اإلماموضبطه 
ففي استحقاق  ،ستحىي منه فقد فعل بعض أفعال اخلادمفعلى هذا إذا توىل بنفسه ما ال ي  

بنيان على أن السيد إذا سلَّم أمته املزوجة لياًل واستخدمها ي   ،(٩)وجهانخادمها كمال النفقة 
فيه  ؟فعالوزع على األشطر أو ت  فهل ت   ،تستحقها :إن قلنا ؟متام النفقةهنارًا هل تستحق 

ال  (10)]إذا مل يسلمها إىل زوجها لياًل وهناراً[ ن سيد األمةإ :وإن قلنا :قال ،احتماالن لإلمام
 .(11)إسقاط إجياهبا كنادم ال ميألن اخل ؛النفقة فال أقول به هنا ستحقت

                                                           

، 10/12،11، الشرح الكبري 6/332، التهذيب 3/152، املهذب 11/420،41٩انظر: احلاوي  (1)
 .3٩4،3٩3لمي/املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن الس

 .3٩4،3٩3انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (2)
 انظر: املصدر السابق. (3)
 انظر: املصدر السابق. (4)
 .10/12انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: والكبس. (6)
 يف )ز(: بدهنا، والذي يف األصل هو الصواب. (7)
 .15/430،42٩،427انظر: هناية املطلب  (8)
الوجه األول: تستحق كمال النفقة، والوجه الثاين: ال تستحق كمال النفقة، انظر: هناية املطلب  (٩)

15/430،42٩،427. 
 .15/42٩سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: هناية املطلب  (10)
 .10/12انظر: الشرح الكبري  (11)
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 وفيه ،ويف هذا الوجه إشعاٌر ظاهٌر أبن النوعني مجيعًا من وظيفة اخلادم :(1)قال الرافعي
 :كالمان

الذي جيب على الزوج كفايته يف حق املخدومة الشريفة  :(2)قال السرخسي :أحدمها
عن ذلك حمض  فعر والومحله إىل املستحم  ،إليها (3)]املاء[ دون محل ،وحنومها والطبخ ،الغسل
 .رعونةٍ 

ل كحم  ،أان نعين ابخلدمة يف الباب ما يؤول إىل خاصتها :(4)أن يف التهذيب :واثنيهما
ر ق  احليض وحنوها ،(5)[هاد]يوصبه على  ،املاء إىل املستحم  ،والكنس ،فأما الطبخ ،وغسل خ 

بل هو على الزوج إن شاء فعله  ،والغسل فال جيب شيٌء منها على املرأة وال على خادمها
 .بنفسه أو بغريه

 ،رض توزيع النفقةفوالكالمان متفقان على أن النوعني مجيعاً ال يتوظفان على اخلادم حىت ي  
وخيرج من ذلك أن للزوج أن يتوىل  ،على ما يف التهذيب (6)/واالعتماد ،وختصيص بعض املؤنة

 .(7)انتهى ،ستحىي منهواخلالف خمصوٌ  مبا ي   ،ستحىي منه بال خالفٍ ما ال ي  

                                                           

 .10/12انظر: الشرح الكبري  (1)
لى القاضي تفقه ع ،حممد األستاذ أبو الفرج السرخسي املعروف ابلزازعبد الرمحن بن أمحد بن هو:  (2)

، انظر: طبقات الشافعية كتاب األمايل  :ومن تصانيفه ،هـ4٩4تويف مبرو يف ربيع اآلخر سنة  ،سنياحل
 .1/266، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 104-5/101الكربى للسبكي 

 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (3)
 .6/332انظر: التهذيب  (4)
 . 10/12يف )ط( و )ز(: بدهنا، واملثبت من: الشرح الكبري  (5)
 ب(.٩/٩8) (6)
 .3٩8،3٩7، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/10/12انظر: الشرح الكبري  (7)
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 (2)خارٌج يتواله الرجال أو :أن واجب اخلدمة نوعان (1)املاوردي وغريهوقد تقدم عن 
 .أو حمرمٌ  ،أو صيبٌ  ،وداخٌل ال يتواله إال النساء ،النساء

ا مرب الزوج على أن يصنع هلا من طعامها إذا مل يكن هلا خادٌم جي   :أيضاً  (3)وقال املاوردي
به  (5)[اوز]جي  إلدخاله من املاء ومصلحتها ال  عليها ما ال خترج وي دخل ،(4)]تصنعه هي[ ال

 .(6)وهو خمالٌف ملا ذكره البغوي ،ذلك

ذكره السرخسي  (7)[ما]و  ،والذي يظهر أن اخلالف يف ذلك راجٌع إىل اخلالف يف املسألة
فيه إذا تعاطاه  (8)ة[الزوج]فال عار على  ،موافٌق للوجه األول أن ذلك ليس يف اإلخدام الواجب

يه العار إذا فعليها ف ،وما ذكره البغوي موافٌق للوجه الثاين يف أنه من اإلخدام الواجب ،الزوج
والنووي  ،النوعان من اخلدمة على اخلادم :والقائل ابلوجه الثالث خيالفهما ويقول ،تعاطاه الزوج

من  ه  ت  بـ  ثـ  ما أ   :وقال ،(٩)كىن أبو الفرجوكالمها ي   ،الزازنسب ما نسبه الرافعي إىل السرخسي إىل 

                                                           

 .265راجع  :  (1)
 يف )ز(: والنساء. (2)
 .11/418انظر: احلاوي  (3)
 .11/418سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: احلاوي  (4)
 11/418يف )ط( و )ز(: جتاوز، واملثبت من: احلاوي  (5)
 .6/332انظر: التهذيب  (6)
 يف )ط( و )ز(: كما، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
 يف )ط( و )ز(: الزوج، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
 يف الشرح الكبري فوجدته ذكر "أبو الفرج الزاز"، ومل يذكر قلت: راجعت كالم الرافعي رمحه هللا (٩)

وهللا -م والذي يظهر من كتب الرتاجالسرخسي، وإذا أ طلق أبو الفرج عند الشافعية فاملراد به الزاز، 
أن الزاز والسرخسي شخٌص واحٌد، ومعروٌف عند الشافعية ب"الزاز" أكثر مما هو ابلسرخسي،  -أعلم

، 10/12ي هو احلنفي املشهور صاحب كتاب املبسوط، انظر: الشرح الكبري واملعروف ابلسرخس
 .104-5/101طبقات الشافعية الكربى للسبكي 
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فيما هو خمتٌص  (2)وما نفاه البغوي عنهما ،(1)[ابملخدومة]والطبخ وحنومها فيما خيتص  ،الغسل
خالف بني اجلميع يف  (3)وال ،ٌق عليهماوالطرفان متف   ،وطبخ طعامه وحنوه ،ابلزوج بغسل ثيابه

 .(4)انتهى ،ذلك

 مل أو أجرة ذلك ،أان أخدم نفسي وطلبت نفقة اخلادم :قالت (5)(فلو)، وهذا حممٌل آخر
 ،ستحق أجرةً فلو فعله بنفسه مل ي ،كعامل القراض له أن يستأجر على احلمل والنقل،  يلزمه ذلك

ا ووجَّهه مب ،هو على اخلالف يف االعتياض عن النفقة :(6)قال املتويل ،فإن توافقا على ذلك
 .(8)وكالم غريه أيابه ،فقة اخلادمن (7)يقتضي أهنا إذا خدمت نفسها تستحق

غي أن خيتص وينب ،أو عنها سقطت خدمتها ،ولو تربع أجنيٌب خبدمتها عنه :(٩)قال املاوردي
وكذا  ،أما إذا امتنعت فينبغي أن يكون هلا ذلك عند تربعه عليها ،ذلك مبا إذا وافقت عليه

 للمنة. ؛عند تربعه عليه بغري إذنه على األصح

 فروع  

 ،أو أخدمها الزوج امرأًة ابتفاقهما فأراد الزوج إبداهلا ،لو كان معها خادٌم خيدمها :األول
وال حيتاج فيه إىل الرفع إىل  :(10)قال الغزايل ،أو عيٌب فله ذلك ،أو خيانةٌ  ،فإن ظهر منها ريبةٌ 

                                                           

 يف )ط(: ابخلدومة، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ز(: فيهما. (2)
 يف )ز(: فال. (3)
 .٩/46،45، روضة الطالبني 10/12، الشرح الكبري 6/332انظر: التهذيب  (4)
 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (5)
 .1٩2انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (6)
 يف )ز(: فتستحق. (7)
 .15/185، كفاية النبيه 10/11، الشرح الكبري 11/420انظر: احلاوي  (8)
 .11/420انظر: احلاوي  (٩)
 .6/208انظر: الوسيط  (10)
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لكن القاضيان  ،(1)وهذا صريٌح يف أنه ال جيوز إبدال خادمها ،القاضي وإال مل جيز له اإلبدال
أو يكون  ،هلا (4)أو يكرتيه ،الزوج ابخليار بني أن يشرتي هلا خادماً  :قاال (3)واحلسني (2)املاوردي

 .(5)واخليار إليه يف الثالثة دوهنا ،هلا خادٌم فينفق عليه

 (7)/وعلى قول أيب إسحاق أن له أن خيدمها بنفسه يتخري بني أربع :(6)احلسني القاضيقال 
ا ب نفقة خادمها إذا اتفقجتيف موضٍع يقتضي أنه إمنا  (8)لرافعيوكالم مجاعٍة منهم ا ،خصالٍ 

اليت مل  (٩) على خادمهامل هذا األخريويظهر حصول خالٍف يف املسألة إال أن حي   ،عليه
 .(11)بعد (10)[لفها]أت

 أو فيمن يستأجرها الزوج خلدمتها ،من جواريه ال خيدمها أو (12)ولو تنازعا يف اخلادم الذي
 .(14)اختياره (13)[عتب  امل]أن  :أظهرمها ،فوجهان

                                                           

 يف )ز(: خادمتها. (1)
 .11/41٩انظر: احلاوي  (2)
 .10/13،12انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ز(: يكريه. (4)
 .10/13،12، الشرح الكبري 15/42٩،428انظر: هناية املطلب  (5)
 .10/11انظر: الشرح الكبري  (6)
 أ(.٩/٩٩) (7)
 .10/11انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ز(: خلعها. (٩)
 .403،402يف )ط( و )ز(: أيلفها، واملثبت من: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (10)
، 18/261، اجملموع 10/11،10، الشرح الكبري 11/213،212، البيان 3/152انظر: املهذب  (11)

 .15/186، كفاية النبيه 403،402املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/
 يف )ز(: اليت. (12)
 ، وهو الصواب.10/12يف )ط( و )ز(: املمتنع، واملثبت من: الشرح الكبري  (13)
، روضة 10/12، الشرح الكبري 15/426والوجه الثاين: أن املتبع اختيارها، انظر: هناية املطلب  (14)

 .٩/46الطالبني 
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ليه أو عترب الواحدة اليت تبقى إوت   ،فله إخراج اجلميع إال واحدةً  ولو أحضرت معها خ دام
أو تربٍع كان  ،أو استئجارٍ  ،أو اثلثٍة بشراءٍ  ،وكذا لو أرادت استخدام اثنيةٍ  ،وجهانفيه  ؟إليها

اره ها من جعله يف دكان له منع  ،ومتاعٌ  ،وأاثثٌ  ،وكذا لو كان هلا قماشٌ ، للزوج منعها منه
 .(1)وإخراجه منها

 ، يفعلوىل أن اللكن األ   ،ومن اخلروج إىل زايرهتما ،وكذا له منعها من دخول أبويها عليها
وكذا لو   ،عنده إذا استصحبته معهارج ولدها من وله أيضًا أن خي   ،وأن أيذن يف واحٍد منهما

 .(2)كان له منعها من دخوهلا  دم فاشرتت جاريةً كانت ممن ال خي  

 ،(3)وجهنيالدم يف العادة مل جيب إخدامها يف أظهر لو تزوج أمًة ذات مجاٍل خت   :الثاني
 .(5)واملبعضة كاألمة ،وأما غري اجلميلة فال تستحق إخداماً  ،إىل النص (4)ونسبه سليمٌ 

فقة هلا بنامها بعضهم على أن الن ،وجهانيف استحقاق املبتوتة احلامل اإلخدام  :الثالث
 .(7)أو للحمل فال ،(6)[فنعم]

 الكسوة :الواجب الرابع

 ،فإهنا ختتلف ابختالف البالد يف جنسها ،ومل يقدرها الشارع (8)وهي واجبٌة على الزوج
يها كفاية  فيجب ف ،وابختالف الفصول ،ومس  نًا وهزاالً  ،وحال الزوجات طواًل وقصراً  ،ونوعها

                                                           

 .٩/46، روضة الطالبني 10/13انظر: الشرح الكبري  (1)
 .8/246، النجم الوهاج ٩/46ضة الطالبني ، رو 10/13انظر: الشرح الكبري  (2)
 .10/13الشرح الكبري والوجه الثاين: جيب إخدامها؛ للعادة، انظر:  (3)
 .404انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (4)
 .٩/46، روضة الطالبني 10/13انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ط(: فتعم، واملثبت من: )ز(. (6)
 .٩/46، روضة الطالبني 10/14انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ز(: للزوج. (8)
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ف هبما تلوإمنا خت ،وال خيتلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره ،كل امرأٍة على ما يليق هبا
 .(1)صفتها يف اجلودة والرداءة

وإبراهيم املروروذي أنه ي نظر فيها إىل حال الزوجني  ،يف كالم أيب الفرجو  :(2)قال الرافعي
 :عن بعضهم (4)(3)وحكى صاحب الذخائر .فيجب هلا عليه ما يلبس مثله مثلها عادةً  ،مجيعاً 
 ل  صَّ ف  أن يـ   وينبغي :قال ،فرض هلا ما جياوز حد مثلهافال ي   ،نظر فيها إىل حال الزوجةأنه ي  
إمتاٌع  :وإن قلنا ،كالنفقة  (5)رب العرف يف اجلنس الواحدالكسوة متليٌك اعت   :إن قلنا :فيقال

 :فوجهان

 .عترب ابلزوجةي   :أحدمها

 .كالوجهني يف املسكن  ،ابلزوج :والثاين

 .وجنسها ،قدر الكسوةمث الكالم يف 

يف الرّ جل من  (7)[لبسه]توما  ،وسراويل ،وقميصٌ  ،(6)قنعةٌ فيجب يف الصيف م   :أما قدرها
وقد جيب اإلزار  ،حمشوٍة تدفع الربد (10)بةٍ ومثل  ذلك يف الشتاء مع ج   ،أو نعلٍ  ،(٩)(8)عبٍ ك  م  

                                                           

 .٩/47، روضة الطالبني 10/14انظر: الشرح الكبري  (1)
 .10/14انظر: الشرح الكبري  (2)
هو: جملي بن مجيع بن جنا القاضي أبو املعايل املخزومي األرسويف األصل املصري، تويف سنة مخسني  (3)

 .1/322،321ومخسمائة، انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
 .15/176انظر: كفاية النبيه  (4)
 يف )ز(: واجلنس. (5)
 .22/٩1املقنعة: ما تغطي به املرأة رأسها وحماسنها، انظر: اتج العروس  (6)
 يف )ط( و )ز(: يلبسه، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
 يف )ز(: ملعب. (8)
 .2/12املكعب: حذاء على شكل خف، أي دون الكعبني، انظر: تكملة املعاجم العربية  (٩)
شى بينهما قط (10)  .1/108ٌن، ت تخذ للربد، انظر: النظم املستعذب اجلبة: ثوابن خياطان، وحي 
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أن  :(1)وعن الشيخ أيب حممد ،بدل السراويل يف البالد اليت جرت عادة نسائها بلبسه
بعض مقام اجلبة يف  (5)الفرو (4)[يقوم]وقد  .(3)/جتب يف الشتاء دون الصيف (2)[السراويل]

 .(6)عادهتن بلبسهالبالد حيث جرت 

أبداه  (8)افعيفالر  ،ولو كان الربد شديداً ال يندفع إال جببتني وجبتا :(7)قال صاحب الكايف
 .هو قياس الباب :من عنده وقال

 (11)وإن كانت تلبس ،وجب (10)كش  م  الش   (٩)فإن كانت تلبس ،واملكعب خيتلف بعادهتن
 .(13)يف حق من عادهتن لبسه (12)]جيب الصنفان[ومقتضى هذا أن  ،املداس وجب

                                                           

 .10/15انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ط(: السرايل، واملثبت من: )ز(. (2)
 ب(.٩/٩٩) (3)
 يف )ط(: تقوم، واملثبت من: )ز(. (4)
يط وت لبس كثياٍب التقاء الربد، انظر: اتج العروس  (5)  .3٩/225الفرو: جلود حيواانٍت خمتلفٍة، ت دبغ وخت 
 .٩/47، روضة الطالبني 10/15،14، الشرح الكبري 11/20٩انظر: البيان  (6)
 .8/70، املهمات ٩/4٩انظر: روضة الطالبني  (7)
 .10/17انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ز(: لبس. (٩)
الشمشك: فارسٌي معرٌب، وأصله يف الفارسية: مجشك، وهو نوٌع من األحذية كاملداس، يكون  (10)

 .274مطبوعاً ابحلرير ومرصعاً ابلذهب، انظر: املعجم العريب ألمساء املالبس   
 يف )ز(: لبس. (11)
 يف )ط(: جتب الصفات، واملثبت من: )ز(. (12)
 .15/177، كفاية النبيه 11/454انظر: حبر املذهب  (13)
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يف ذلك  :(2)قال املاوردي ،شيئًا أصالً  (1)[يكن عراًة ال يلبسن]ولو جرت عادهتن أن 
ال  خبالف ما لو كانت عادة بعض سكان القرى أن ،هتك عورٍة فيؤخذن به يف حق هللا تعاىل

 .فإنه ال جيب ألرجلهن شيءٌ  ،يلبسن شيئاً يف أرجلهن يف بيوهتن

وال  ،والغلظ ،والسمن والنحافة ،يف امللبوسات كلها حبال املرأة يف الطول والقصرواالعتبار 
 .(3)فرق يف ذلك كله بني احلضرية والبدوية

فلو كانت بدويًة وهو  ،االعتبار يف الكسوة والطعام مبوضع مقامها :(4)وقال املاوردي
فلو   ،وإن أقام هبا يف احلاضرة وجب عرف احلاضرة ،وجب عرفهم)وأقام هبا يف البادية  ،حضريٌ 

وكالم  .رب عرفهماعت   (5)(أو يف البادية ،رب عرفهمفإن أقام هبا يف احلاضرة اعت   ،كاان ابلعكس
 .إليه (7)[ريشي] (6)القاضي

الفحم و  ،ولو مل تستغن يف البالد الباردة عن الوقود وجب من احلطب :(8)قال السرخسي
 .قدر احلاجة

                                                           

 يف )ط( و )ز(: يكون غراابً ال يلبس، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 .11/430انظر: احلاوي  (2)
 .10/14، الشرح الكبري 11/430انظر: احلاوي  (3)
 .11/435انظر: احلاوي  (4)
 سقط من: )ز(. (5)
 .15/177انظر: كفاية النبيه  (6)
 يف )ط(: يسري، واملثبت من: )ز(. (7)
 .٩/48، روضة الطالبني 10/15انظر: الشرح الكبري  (8)
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إن كان معسرًا لزمه من القطن  :رضي هللا عنه (2)فقد قال الشافعي :(1)[هاجنس]وأما 
 ،(5)وإن كان موسراً فرض هلا من الكسوة وسط البغدادي ،وما أشبهه (4)والبصري ،(3)الكويف

م ويلز  :(7)قال األصحاب ،والنهري نسبًة إىل النهروان ،البصري وما أشبهه نيّ   ول   ،(6)أو النهري
 .(8)رابسما بينهما وهو الك  املتوسط 

ادة فإن جرت ع ،وإمنا فرض الشافعي ذلك من القطن على عرف ذلك الزمان وقد تغري
 :(10)فوجهانأو احلرير  ،(٩)أو القز ،أو اخلز ،الكتان)أهل البلد بلبس 

                                                           

يف )ط( و )ز(: قدرها، والصواب كما هو مثبت، وهو املوافق ملا ذكره املصنف رمحه هللا أول الكالم  (1)
 عن الكسوة، فقال: "مث الكالم يف قدر الكسوة وجنسها"، وقد مر الكالم عن القدر.

 .5/٩6،٩5انظر: األم  (2)
ًة إىل الكوفة، وهي: مدينٌة مشهورٌة أبرض اببل من سواد العراق، ويف العصر احلاضر: الكويف: نسب (3)

، 4/4٩0مدينٌة يف اجلمهورية العراقية، تتبع إداراًي حمافظة جنف جنوب بغداد، انظر: معجم البلدان 
 ، موقع ويكيبيداي/الكوفة.81،80موسوعة املدن العربية واإلسالمية   

البصرة، وهي: مدينٌة مشهورٌة أبرض العراق، ويف العصر احلاضر: ت عد اثين أكرب  البصري: نسبًة إىل (4)
، موسوعة ألف 1/430مدينٍة ابجلمهورية العراقية، وتقع جنوب شرق العراق، انظر: معجم البلدان 

 .114،113مدينة إسالمية   
 اجلمهورية ةعاصم هي احلاضر: العصر ويف عريقٌة، عراقيةٌ  مدينة وهي: ،البغدادي: نسبًة إىل بغداد (5)

 .115،114   إسالمية مدينة ألف موسوعة ،1/456 البلدان معجم انظر: العراقية،
النهري: نسبةً إىل النهروان، وهي: كورةٌ واسعةٌ بني بغداد وواسط من أرض العراق، ويف العصر احلاضر:  (6)

مدينٌة يف اجلمهورية العراقية تقع جنوب شرق بغداد، وهي منطقٌة زراعيٌة أصاًل، حتولت مؤخرًا إىل 
 ان.، موقع ويكيبيداي/هنرو 5/325،324مدينٍة يف الضواحي، انظر: معجم البلدان 

 .11/430انظر: احلاوي  (7)
لعروس ثوٌب من القطن األبيض، انظر: اتج افارسٌي معرٌب، وأصله: ك رابس ابلفتح، وهو: الكرابس:  (8)

16/432. 
 .15/281،280القز: اإلبريسم، وقيل: هو الذي ي سوى منه اإلبريسم، انظر: اتج العروس  (٩)
 .٩/48،47 ، روضة الطالبني10/15انظر: الشرح الكبري  (10)
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 (1)(ولو جرت العادة بلبس ،ويفاو ت بني املوسر واملعسر ،أنه جيب هلا منه :أصحهما
وال تصح  ،(2)اخلفيف النسج الذي ال يصلح ساتراً  :وهو ،الثياب الرقيقة كلبس القصب مبصر

 .يق القريب منه يف اجلودة كالدبيقلكن يعطيها من الصفي ،الصالة فيه مل يعطها منه

وله االقتصار  ،أنه ال يلزمه :(4)وظاهر كالم الشافعي ،(3)وهو قول الشيخ أيب حممد والثاين
 .على القطن

 متاع البيت :الواجب اخلامس

 .وهو ينقسم إىل فرٍش وغريه

فإن كانت  ،فعلى الزوج أن يعطيها ما تفرشه على األرض للقعود عليه :فأما الفرش
 ،فعليه لبادٌ  (6)بادكانت افرتاش الل    (5)[إن]و  ،عادهتم فر ش احلصري على األرض فعليه حصريٌ 

 (8)(7)/سةٌ نف  غين ط  وعلى ال ،وإن كانت افرتاش احلصري يف الصيف واللباد يف الشتاء فعليه ذلك

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 .4/40انظر: اتج العروس  (2)
 .10/15انظر: الشرح الكبري  (3)
 .5/٩6،٩5انظر: األم  (4)
 يف )ط(: فإن، واملثبت من: )ز(. (5)
 .٩/12٩اللباد: قباٌء ي صنع من اللبود للوقاية من املطر، انظر: اتج العروس  (6)
 أ(.100/٩) (7)
 .2/374الطنفسة: بساٌط له مخٌل رقيٌق، انظر: املصباح املنري  (8)
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فيه  ؟عليه (3)وهل يلزمه فراٌش لتنام ،(2)ةٌ ي  لّ  وعلى املتوسط ز   ،يف الصيف (1)عٌ ط  يف الشتاء ون  
 :(4)أوجه  

 .هناراً  (6)على ما تفرشه (5)وتنام ،ال :أحدها

 .اًء وصيفاً شت (8)أو قطيفةٌ  ،وثريةٌ  (7)ةٌ ب  رَّ ض  م  فيلزمه  ،نعم :وأصحهما

 .ب ذلك المرأة املوسر دون املعسرأنه جي :واثلثها

 طوسكان القرى الذين يكتفون يف بيوهتم ابلبس ،أنه ال جيب ألهل اإلقتار :ورابعها
 .وجيب لغريهن ،املستعملة جللوسهن

 ،أو كساءٌ  :قال بعضهم ،(٩)أو قطيفٌة يف الشتاء نص عليه ،وحلافٌ  ،وجيب هلا وسادةٌ 
ويف كالم  ،(10)[مخلةٌ ]والظاهر أنه نوٌع من الكسي له  ،وفسر بعضهم القطيفة ابلكساء

ها ابللحاف ر فمنهم من فسَّ  ،واختلفوا فيها ،رضي هللا عنه أنه جيب هلا ملحفةٌ  (11)الشافعي

                                                           

 .22/261، اتج العروس 2/611النطع: بساٌط من األدمي، انظر: املصباح املنري  (1)
 .2/226الزلية: بساٌط عراقٌي مثل الطنفسة، انظر: النظم املستعذب  (2)
 يف )ز(: لينام. (3)
، كفاية النبيه ٩/4٩،48، روضة الطالبني 10/16،15، الشرح الكبري 11/210انظر: البيان  (4)

15/178،177. 
 يف )ز(: وينام. (5)
 يف )ز(: يفرشه. (6)
 .3/252، اتج العروس 2/35٩املضربة: بساٌط خميٌط، انظر: املصباح املنري  (7)
 .24/270، اتج العروس 2/50٩ملصباح املنري القطيفة: داثٌر مربٌع غليٌظ له مخٌل ووبٌر، انظر: ا (8)
 .5/٩6،٩5انظر: األم  (٩)
 يف )ط( و )ز(: محله، ولعل الصواب كما هو مثبت. (10)
 .5/٩6،٩5انظر: األم  (11)
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ل وهي مث) ،هي غريه وأوجبها يف الصيف :ومنهم من قال ،(1)وعليه اجلمهور ،وخصها ابلشتاء
 (4)(وغريه مبا إذا جرت عادة أهل تلك البلد ابلتغطية يف الصيف (3)ه املاورديوخصَّ  ،(2)ء  الم  ال  

 .(5)وجب امللحفة مطلقاً صيفاً وشتاءً ومنهم من أ ،بشيءٍ 

 ويف الشتاء مع ،يف الصيف مبنزلة القميص ابلنهار (7)لنـ زَّ وميكن أن يـ   :(6)قال الرافعي
 أربعةويتحرر فيها  ،(٩)الشعار :(8)سمىتو  .اللحاف أو غريه منزلة القميص مع اجلبة

 :(11)(10)أوجه  

 .(12)أهنا ال جتب :أظهرها

                                                           

، الشرح 11/210، البيان 6/334، التهذيب 11/455، حبر املذهب 11/433انظر: احلاوي  (1)
، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن ٩/4٩،48، روضة الطالبني 18/25٩، اجملموع 10/16الكبري 

 .15/178،177، كفاية النبيه 418-415السلمي/
 .1/438، اتج العروس 2/580املالء: امللحفة ذات لفقني، انظر: املصباح املنري  (2)
 .11/433انظر: احلاوي  (3)
 سقط من: )ز(. (4)
، الشرح 11/210، البيان 6/334، التهذيب 11/455، حبر املذهب 11/433انظر: احلاوي  (5)

، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن ٩/4٩،48، روضة الطالبني 18/25٩، اجملموع 10/16الكبري 
 .15/178،177، كفاية النبيه 418-415السلمي/

 .10/16انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ز(: يقال. (7)
 ي: امللحفة كذلك تسمى الشعار.أ (8)
ج اتالشعار: ما حتت الداثر من اللباس، وهو يلي شعر اجلسد، دون ماسواه من الثياب، انظر:  (٩)

 .12/18٩العروس 
 أي: يف امللحفة. (10)
 .418انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (11)
 يف )ز(: أنه ال جيب. (12)
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  (1)[أهنا جتب والثاين:]

 .صيفاً ال شتاءً  (2)جتب :واثلثها

 .وإال فال ،صيفاً ملن عادهتن التغطية هبا فيه (3)جتب :ورابعها

 ط ماوالمرأة املتوس ،والمرأة املعسر من النازل ،ويكون ذلك كله المرأة املوسر من املرتفع
وينبغي  ،إىل العراقيني (5)نسبهما اإلمام (4)وجهانفيه  ؟وهل هلا طلب زليٍة تفرشها هناراً ، بينهما
إال فيجب إن اقتضته عادهتم و  ،البلد يف ذلك الزمنرجع يف ذلك إىل عادة أهل ذلك أن ي  
 .(6)فال

أو احلصري واجٌب ليالً  ،كون الزلية فوق اللبد  (8)ورمبا أفهم  كالم الغزايل :(7)قال الرافعي
مه من وما فه ،والذي يوجد فيه اخلالف يف كتب العراقيني الفراش دون الزلية ،وهناراً 

صري كما أو احل ،واملفهوم منه أن الزلية هل جتب لتكون فوق اللبد ،غري ظاهرٍ  (٩)م[كالمه]
ومل  ،ليالً  ةب  رَّ ض  م  ل  اواخلالف الذي يف كتب العراقيني يف إجياب  ؟فوقهما ليالً  ةب  رَّ ض  م  ال  جتب 

هنا املرادة فإ ،وكالم الغزايل يقتضي أهنم ذكروا اخلالف فيها هنارًا أيضاً  ،يتعرضوا هلا ابلنهار
 .ابلفراش

                                                           

 .418ثبت من: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/سقط من: )ط( و )ز(، وامل (1)
 يف )ز(: جيب. (2)
 يف )ز(: جيب. (3)
 .11/210الوجه األول: ال، وتكتفي بفراش الليل، والوجه الثاين: نعم، ومرده إىل العرف، انظر: البيان  (4)
 .15/441،440انظر: هناية املطلب  (5)
 .10/16، الشرح الكبري 11/210انظر: البيان  (6)
 .10/16انظر: الشرح الكبري  (7)
 .6/20٩انظر: الوسيط  (8)
 يف )ط( و )ز(: كالمه، ولعل الصواب كما هو مثبت. (٩)
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 ،جلرةا ،والشرب ،واألكل ،آالت الطبخ :وهو ،ماعون الدار :من األثاث النوع الثاني
ويكفي أن يكون  ،وهو واجٌب على الزوج ،وحنوها (3)بديةوالزّ   ،(2)غرفةوامل   ،دروالق   ،(1)وزوالك  

 (8)(7)/تمل أن جيب للشريفة الظروفوحي   :(6)قال اإلمام ،(5)وحجرٍ  ،(4)وخزفٍ  ،من خشبٍ 
 .النحاسية للعادة

 فرع  

 ،(٩)جهانو ويف السراويل  ،فيجب هلا القميص ،جتب كسوة اخلادم اليت تستحق النفقة
جتب يف الشتاء  :(11)وقال املتويل ،أهنا جتب (10)وأما املقنعة فاملنصو  ،أنه ال جيب :أظهرمها

شف فإن جرت عادة اإلماء يف البلد ك ،فإن كانت أمةً  ،ويف الصيف إن كانت حرةً  ،لدفع الربد
وقياس قول املتويل أن  .واألصح الوجوب مطلقاً  :(12)قال النووي ،الرأس مل جتب وإال وجبت

 .(13)يف الشتاء لدفع الربد دون الصيف جيب هلا السراويل

                                                           

 . 15/308الكوز: جرٌة هلا عروٌة، فإن مل يكن هلا عروٌة فهي جرٌة، انظر: اتج العروس  (1)
 . 2/445لطعام، انظر: املصباح املنري املغرفة: ما ي غرف به ا (2)
 .8/140الزبدية: صحفٌة من خزٍف، انظر: اتج العروس  (3)
 .1/168اخلزف: اآلنية املعمولة من الطني غري املطبوخ، فإذا ش وي أصبح فخاراً، انظر: املصباح املنري  (4)
 .10/16انظر: الشرح الكبري  (5)
 .15/444انظر: هناية املطلب  (6)
 ب(.100/٩) (7)
 .2/384الظروف: األوعية، انظر: املصباح املنري  (8)
 .٩/4٩والوجه الثاين: أنه جيب، وهو الذي رجحه النووي، ونسبه إىل اجلمهور، انظر: روضة الطالبني  (٩)
 .5/٩5انظر: األم  (10)
 .1٩0،18٩انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (11)
 .٩/4٩انظر: روضة الطالبني  (12)
 .10/17، الشرح الكبري 11/431انظر: احلاوي  (13)
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وجيب  ،روٍ أو ف ،وخلادم زوجة املعسر جبٌة من صوفٍ  ،أو فروٌ  ،وجيب هلا يف الشتاء جبةٌ 
 فإن كان الزوج ،حلاجتها إىل اخلروج للحوائج ؛(1)]جيب للمخدومة[وإن مل  ،وامللحفة ،هلا اخلف

 ،إجياب اخلف مبا إذا كانت حتتاج إىل اخلروج (2)وقيد اإلمام ،فقريًا وجب كساٌء بدل امللحفة
 .(3)وينبغي أن تكون امللحفة كذلك ،ومفهومه أنه ال جيب إذا مل حتتج

ويكفي الكساء  :(6)قال الروايين ،وال جيب هلا فراشٌ  :(5)، والروايين(4)الصباغابن  قال
 :(8)[يوه] ،يف الصيف ةٍ يَّ كبار  ال بد هلا من شيٍء جتلس عليه   :(7)وقال املتويل، والوسادة
 ،يف الشتاء (10)ال يستغين اخلادم عن داثرٍ  :(٩)وقال املاوردي، وقطعة لبٍد يف الشتاء ،احلصري

جيب خلادم كل زوجٍة من  :(12)وقال صاحب املهذب، وبساٍط جللوسه ،(11)[لفراشه]ووسادٍة 
ب للخادم وما جي ،ومل يستثن منه إال السراويل .والداثر دون ما جيب للزوجة ،والفراش ،الكسوة

 .(13)ن جنس ما جيب للمخدومةمن الكسوة يكون دو 

                                                           

 يف )ط( و )ز(: ختبأ للخدمة، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (1)
 .15/442انظر: هناية املطلب  (2)
 .10/17، الشرح الكبري 11/214، البيان 11/431انظر: احلاوي  (3)
 .427،426انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (4)
 .11/458انظر: حبر املذهب  (5)
 انظر: املصدر السابق. (6)
 .1٩0انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (7)
 يف )ط(: وهو، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (8)
 .11/433انظر: احلاوي  (٩)
الداثر: ما يتدثر به اإلنسان، وهو ما يلقيه عليه من كساٍء أو غريه فوق الشعار، انظر: املصباح  (10)

 .1/18٩املنري 
 يف )ط(: لفراشها، ويف )ز(: لفراشهما، ولعل الصواب كما هو مثبت. (11)
 .3/153انظر: املهذب  (12)
 .10/17انظر: الشرح الكبري  (13)
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 آلة التنظيف :الواجب السادس

ن وتزيل األوساخ اليت تؤذيها وتؤذي هبا م ،تتنظف بهعلى الزوج أن يعطي الزوجة ما 
أو الطني على عادة أهل  ،(1)طميأو اخل   ،وما تغسل به الرأس من السدر ،والدهن ،املشط

 .(2)واملرجع يف قدره إىل العادة ،تلك الناحية

وقال  ،هب ل  جّ  ر  تـ  عتاد استعماله يف الغالب للرأس وجيب من الدهن ما ي   :(3)قال اإلمام
ن ه  د يدَّ فبعض أهل البال ،رجع يف جنسه إىل عادة البلدوي   ،جيب للرأس واجلسد :(4)املاوردي

وبعضهم يدهن ابلدهن املطيب  ،كالعراق  (5)[لشريج]ابوبعضهم يدهن  ،ابلزيت كالشام
 ،وٍع مرةً وذلك يف كل أسب ،فيجب يف كل بلدٍة ما جرت به عادة أهلها ،أو الورد ،ابلبنفسج

دي وما قاله املاور  ،وما قاله اإلمام حمموٌل على قوٍم جرت عادهتم بدهن الرؤوس دون األجساد
احتمااًل يف الدهن إذا قال  (6)وذكر اإلمام ،حمموٌل على قوٍم جرت عادهتم بدهنهما كاحلجاز

 .(7)هو للتزين وأان ال أريده :الزوج

 ،بواخلضاب يف اليد والرجل مل جي ،وإن طلبت مزيدًا على التنظيف من التزين ابلكحل
ب مل وكذا إن طلبت منه الطي ،هيأه هلا لزمها أن تكتحل وختتضب فإن ،على حريةٍ  (8)/وهو

                                                           

 .32/116، اتج العروس 1/174، انظر: املصباح املنري اخلطمي: نباٌت ي غسل به الرأس (1)
 .٩/50،4٩، روضة الطالبني 10/18انظر: الشرح الكبري  (2)
 .15/443،442انظر: هناية املطلب  (3)
 .11/428انظر: احلاوي  (4)
 يف )ط(: الشريج، واملثبت من: )ز( (5)
 .15/443،442انظر: هناية املطلب  (6)
 .10/18انظر: الشرح الكبري  (7)
 أ(.101/٩) (8)
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إن كان الكحل للزينة    :(3)وقال املاوردي ،عن اجلسد (2)كةو  ه  السَّ به  (1)يلزمه إال ما تقطع
 (5)نانالصم وما يف معناه لقطع  (4)كت  ر  م  ال  وجيب هلا  .كاإلمثد وجب عليه كالدهن لرتجيل الشعر

 .(6)ينقطع ابملاء والرتاب على الصحيحإذا مل 

 :(7)وجهانويف وجوب أجرة احلمام ملن اعتادت دخوهلا 

واستثىن  ،أهنا ال جتب كالطيب :(10)والغزايل ،(٩)والبندنيجي ،(8)وجزم به القاضيأحدمها 
 .وعسر الغ سل إال فيه ،اشتد الربد الغزايل ما إذا

 وهو تفريٌع على ،وذلك يف الشهر مرةً  ،أهنا جتب :(11)واقتصر عليه مجاعٌة كثريةٌ  وأظهرمها
 .ذهب يف جواز دخول املسلمة احلمامامل

حيرم عليها دخوهلا  :فقال (12)وجزم به يف اإلحياء ،أنه ال جيوز هلا إال لضرورةٍ  :وجه  وفيه 
 .إعطاءها األجرة كره للزوجوفرَّع عليه أنه ي   ،أو مرضٍ  ،إال لنفاسٍ 

                                                           

 يف )ز(: يقطع. (1)
، انظر: اتج العروس  (2)  .27/214السهوكة: ريٌح كريهٌة جيدها اإلنسان ممن ع ر ق 
 .11/428انظر: احلاوي  (3)
انظر:  ،املرتك: فارسٌي معرٌب، وال يكاد يوجد يف كالم العرب القدمي، وهو: ما يعاجل  به الصنان (4)

 .2/567املصباح املنري 
 .1/34٩الصنان: الذفر أو الرائحة الكريهة حتت اإلبط، انظر: املصباح املنري  (5)
 .10/18، الشرح الكبري 15/443،442انظر: هناية املطلب  (6)
 .10/1٩انظر: الشرح الكبري  (7)
 .15/173انظر: كفاية النبيه  (8)
 انظر: املصدر السابق. (٩)
 .2/115انظر: الوجيز  (10)
 .15/173، كفاية النبيه 10/1٩، الشرح الكبري 2/115، الوجيز 11/452انظر: حبر املذهب  (11)
 .1/140انظر: اإلحياء  (12)
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ب وحيث ال جتب عليه أجرهتا جي ،وإن كانت ال تعتاد دخول احلمام كأهل القرى مل جيب
به الوسخ   (1)زيلا توم ،ومثن الطيب إن احتيج إليه ،عليه مثن املاء الذي تغتسل به من األوساخ

 .(2)كالسدر كما تقدم

وإن كان االغتسال  .للثياب (5)يلق  وال ،والصابون ،(4)شنانوجيب معه األ   :(3)قال البغوي
اعه وإن كان م ،وكذا لو كان من احليض على الصحيح ،عن جنابٍة مل يلزمه مؤنة االغتسال ن مج 

نظر يف ماء الوضوء وعلى هذا القياس ي   :(6)قال الرافعي، وكذا من نفاٍس منه يف األصح ،وجب
 ؟من جهته ال كاللمس أو  هل وجب بسبٍب من جهته

ن وعليه منعها م ،أن له منعها من أكل مكروه الرائحة كالثوم على الصحيح (7)وقد تقدم
اف  (8)(منعها)وله  ،رف بذلكوعلى كل من ع   ،تناول السموم املهلكة من األطعمة اليت خي 

 .(٩)منها املرض على الصحيح

وال  ،وأن الزوجة ال تستحق الدواء ،الكالم يف استحقاق اخلادم آلة التنظيف (10)وقد مرَّ 
 وهلا أن أتخذ الطعام واإلدام وتصرفه يف ذلك يف ،واخلتان ،واحلجامة ،والفصد ،أجرة الطبيب

 .(11)وكذا حكم خادمها ،أايم مرضها

                                                           

 يف )ز(: يزيل. (1)
 .212، عمدة السالك   11/207، البيان 11/452، وانظر: حبر املذهب 283راجع    (2)
 .6/334انظر: التهذيب  (3)
 .1/16األشنان: مادٌة ي غسل هبا اليد والبدن، انظر: املصباح املنري  (4)
 .4/122القلي: مادٌة ي غسل هبا الثياب ت تخذ من شجر األشنان، انظر: هتذيب اللغة  (5)
 .10/1٩انظر: الشرح الكبري  (6)
 .260راجع    (7)
 سقط من: )ز(. (8)
 .10/18، الشرح الكبري 15/443،442هناية املطلب  انظر: (٩)
 .24٩،248راجع    (10)
 .10/1٩،18، الشرح الكبري 6/336انظر: التهذيب  (11)
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ويف وجوب  ،زوجته وإن نذر األضحية (1)[عن]ي حّ  ض  وال جيب على الزوج أن ي  
تويل امل ىورأ ،وجيراين يف جتهيز اخلادم ،اجلنائز يف (3)تقدما وجهانماتت إذا  (2)[جتهيزها]

 .(4)ترتيبهما على الزوجة

 السكنى :الواجب السابع

أو  ،أو استئجارٍ  ،يليق هبا يف العادة مبلكٍ  (5)جيب على الزوج إسكان الزوجة يف مسكنٍ 
سعتها نظر أيضاً إىل وي   ،أو حجرةٍ  ،سكنها يف دارٍ فاليت ال يليق حباهلا اخلان ي   ،أو وقفٍ  ،استعارةٍ 
 .(6)وضيقها

ثرية فالك ،وتوسطهما ،وقلتهما ،ذلك بكثرة جهازها وخدمها وخيتلف :(8)(7)/قال سليمٌ 
ليس هلا ذلك ال حتتاج إىل داٍر  (٩)[يتوال] ،اجلهاز واخلدم تسكن يف داٍر واسعٍة تسع ذلك

إذا رضي  ما مل علىوينبغي أن حي   ،وفيه نظرٌ  .إىل داٍر متوسطةٍ  (10)[تاجحت ةواملتوسط] ،وسيعةٍ 
 ،هعترب ذلك حباهلا ال حبال الزوج يف يساره وإعسار وي   ،الزوج أبن يكون جهازها وخدمها عندها

عترب املسكن حبال ي   :(12)وقال صاحب املهذب، الطرق متفقٌة عليه :وقال ،(11)حكاه اإلمام

                                                           

 ، وهو الصواب.10/1٩يف )ط( و )ز(: عند، واملثبت من: الشرح الكبري  (1)
 يف )ط(: جتهزها، واملثبت من: )ز(. (2)
 .2ب/٩2ومها: الوجوب، وعدم الوجوب، انظر: اجلواهر البحرية ل  (3)
 .10/1٩، الشرح الكبري 171انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (4)
 يف )ز(: منزٍل. (5)
 .٩/52، روضة الطالبني 10/1٩انظر: الشرح الكبري  (6)
 ب(.101/٩) (7)
 .441انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (8)
 يف )ط(: والذي، واملثبت من: )ز(. (٩)
 يف )ط(: واملتوسط حيتاج، واملثبت من: )ز(. (10)
 .15/441انظر: هناية املطلب  (11)
 .3/152انظر: املهذب  (12)
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سكنها ي   :بينهما فقال (1)ومجع صاحب التتمة ،والتوسط كالنفقة) ،واإلعسار ،الزوج يف اليسار
 ثالثةويتلخص  .كالنفقة  (4)[توسطوامل] ،(3)(والفقري ،ت فيه بني الغينويفاو   ،يليق هبا (2)]منزاًل[
 :(5)أوجه  

 .النظر إىل حاهلا :أشهرها

 .النظر إىل حاله :اثنيها

 . حاهلما معاً كاألوجه يف املتعةالنظر إىل :(6)(اثلثهما)

 ،ولو سكنت هي وهو يف منزهلا مدةً سقط فيها حق السكىن :(8()7)قال الشيخ ابن الصالح
ألن اإلذن املطلق العري عن  ؛وال مطالبة هلا أبجرة سكنه معها إن كانت أذنت له يف ذلك

 .واإلابحة (٩)[ةر اإلعا]وٍض م نزٌل على ذكر ع

 

 

                                                           

 .1٩3انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (1)
 يف )ط( و )ز(: من ال، ولعل الصواب كما هو مثبت. (2)
 سقط من: )ز(. (3)
 يف )ط(: والتوسط، واملثبت من: )ز(. (4)
 .11/250انظر: احلاوي  (5)
 سقط من: )ز(. (6)
تفقه  ،الكردي الشهرزوريعثمان بن عبد الرمحن بن عثمان اإلمام تقي الدين أبو عمرو النصري هو:  (7)

 عيةوطبقات الفقهاء الشاف ،كتاب الفتاوى  :ومن تصانيفه هـ،643ربيع اآلخر سنة يف  تويف ،على والده
، طبقات الشافعية البن 336-8/326انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي  وغريها الكثري،
 .115-2/113قاضي شهبة 

 .8/176، النجم الوهاج 4/1480انظر: عجالة احملتاج  (8)
 يف )ط(: اإلعادة، واملثبت من: )ز(. (٩)
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 يف كيفية إبقاء الواجبات املتقدمة خال السكنى :الفصل الثالث

 :صنفان وهي

لتنظيف  ستهلك من آلة اوما ي   ،واإلدام ،ما يكون االنتفاع به ابستهالكه كالطعام :أحدمها
ما يف تسليم ك  ،فيجب التمليك فيه بتسليمه إليها ،والصابون ،والسدر ،والطيب ،كالدهن

كتسليم الد ين الذي يف   ،(1)[كٍ يمتل]الطعام إىل الفقري يف الكفارة من غري توقٍف على لفظ 
قت على نفسها لكن لو تصرفت وأنف ،واهلبة وغريمها ،رأة التصرف فيه ابلبيعك املومتل   ،الذمة

 ،عاً م للضيف فإنه ال يتصرف فيه قطخبالف الطعام املقدَّ  ،(2)ما يضر هبا كان له املنع كما تقدم
 .(3)وجهانفيه  ؟وهل ميلكه

وليس له  ، مثنهوال ،وال اخلبز ،فليس هلا طلب الدقيق ،وجيب تسليم الطعام حباً كالكفارة
أو  ،ولو أخذت النفقة فس رقت منها ،وجيب أن يكون احلب سليمًا من العيب ،إلزامها ذلك

 .(4)بسبٍب آخر مل يلزم الزوج إبداهلاتلفت 

 :(6)أوجه  فيه  ؟(5)(والطبخ) ،واخل بز ،وهل يلزمه مؤنة الطحن

لزمه مؤنة ي (7)]بل[ ،والطبخ نفسه ،بزواخل   ،يلزمه الطحن :وال نقول ،أهنا جتب :أظهرها
 .طبخ به اللحموما ي   ،ذلك

                                                           

 يف )ط(: متلك، ويف )ز(: مملك، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 .285راجع    (2)
، ٩/52، روضة الطالبني 10/20الوجه األول: ميلكه، والوجه الثاين: ال ميلكه، انظر: الشرح الكبري  (3)

 .443املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/
 .10/21،20، الشرح الكبري 3/151: املهذب انظر (4)
 سقط من: )ز(. (5)
 .15/165، كفاية النبيه ٩/53، روضة الطالبني 10/21انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ط(: وال، واملثبت من: )ز(. (7)
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 .جيب كالكفارة ال :واثنيها

وإن   ،أهنا إن كانت من أهل البوادي الاليت يعتدن تويل ذلك أبنفسهن مل جيب :والثالث
بز إذا كانت عادهتا فعله واخل   ،آلة الطحن (1)ومقتضى هذا أن تلزمه ،كانت من غريهن وجب

ويفعله  ،أن ال جيب عليه دمخت  ومقتضاه أيضاً أنه إذا كان ذلك عادة خدمها وهي ممن  ،بنفسها
 .اخلادم

رض هلا الطحن أبنفسهن ف   (4)[عتدن]ي (3)(الاليت)أهنا إن كانت من النساء  :(2)/والرابع
 .فرض هلا إال الدقيقوإن كانت ممن ال يعتدن الطحن أبنفسهن مل ي   ،وتطحنه احلب

له  وليس ،أنه ال جيب معه شيٌء آخر ،أو األقط ،إذا كان الواجب التمروال خيفى أنه 
 .(5)أتكل معه ال مع التمليك وال دونهتكليفها أن 

 :فروع  ويتفرع على هذا األصل 

اإلصالح  ففي وجوب مؤنة ،أو أكلته حباً  ،أو ابعته ،ت احلب الذي أخذتهلو بذر   :األول
 :(6)لإلمام احتماالن

 .جيب (8)أنه :(7)عند الغزايل أظهرمها

 .ال :واثنيهما
                                                           

 يف )ز(: يلزمه. (1)
 أ(.102/٩) (2)
 سقط من: )ز(. (3)
 يف )ط( و )ز(: تعتدن، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (4)
 .15/165، كفاية النبيه 10/21انظر: الشرح الكبري  (5)
 .10/21، الشرح الكبري 15/433انظر: هناية املطلب  (6)
 .6/211انظر: الوسيط  (7)
 يف )ز(: أهنا. (8)
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بني أن و  ،ويؤيده أهنم ذكروا أن الزوج خيري بني أن يبدل املؤنة مع احلب :(1)قال الرافعي
من التصرف  (2)[هاانَّ كَّ م  ]ولو  ،أو أبن يقيم له من يتواله ،بز بنفسهيكفيها مؤنة الطحن واخل  

 .نظرٌ وفيه  .انتهى ،تهري خ  بطلت وطلب املؤنة 

اب إىل ذلك لو  جي :وقلنا ،أان أقوم بطحنه وخبزه بنفسي :ولو قال بعد تصرفها يف احلب
وأما امللح ، هوتستحق ذلك العمل يف ذمت ،كان احلب ابقياً ال تستحق عليه يف احلال مؤنتهما

واخل بز وال  جيب عليه فعل الطحن :وجيوز أن يقال ،فيثبتان يف ذمته يقوم هبما (3)]واحلطب[
كر االحتمالني أن ذ  (6)]بعد[ (5)واإلمام ،(4)وقد نص عليه املاوردي ،ن منه إال عند طلبهامي كَّ 

الرب  وقد أخرجت ،لو كانت حتتاج إىل إصالح الرب   :إذ قال ،وجهنيأن املسألة ذات  ه م  فـ  أ  
انت ال إليه إمنا هو إذا ك والرتدد الذي أشرت   ،فيجب القطع أبهنا تكلفه ذلك ،الذي أخذته

 .(7)اهإال أن يريد الرتدد الذي أبد ،حتتاج إىل احلب يف يومها

 :(8)جهانو ففي سقوط نفقتها  ،لو كانت أتكل مع الزوج خمتارًة على العادة :الثاني

                                                           

 .10/21انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ط( و )ز(: مكنناها، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (2)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (3)
 .11/426انظر: احلاوي  (4)
 .15/433انظر: هناية املطلب  (5)
 يف )ط(: ذكر، واملثبت من: )ز(. (6)
، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن 15/172، كفاية النبيه 10/21انظر: الشرح الكبري  (7)

 .448السلمي/
 .10/22،21انظر: الشرح الكبري  (8)
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وعليها غرامة ما  ،أهنا ال تسقط :(3)والروايين ،(2)وهو ما أورده البندنيجي (1)أقيسهما
 .سنني (4)(ذلك)أكلت وإن داما على 

 .أهنا تسقط :وأصحهما

 ،إن جعلناها بيعًا برأت ذمته وإال فال :وبنامها بعضهم على اخلالف يف املعاطاة وقال
 .ت ما أكلتوغرم  

رى ليجعل ما ج ؛وليكن هذا مفرعًا على جواز اعتياض اخلبز عن النفقة :(5)قال الرافعي
عاطاة ألن خالف امل ؛ويف هذا نظرٌ  .ويف جواز االعتياض خالٌف أييت ،قائمًا مقام االشرتاط

ملا فيه من بيع احلب  ؛(6)[ةٌ نتفيم]والشرائط هنا  ،عند اجتماع أركان البيع وشرائطه خال الصيغة
 .(7)تياضفينبغي القطع ببطالن االع ،واملعلوم ابجملهول ،واللحم الينء ابملطبوخ ،ابخلبز

وفيه  ؟منهما لٌ أو يربأ ك ،وأما الرباءة فهو قريٌب مما إذا أبطلنا بيع املعاطاة هل جيب الرتاجع
 ،أن اخلالف فيما إذا مل يرض بذلك عوضاً  (8)وادعى صاحب الذخائر ،واألصح األول ،خالفٌ 

فإن أراد  ،ىاة يقتضي ثبوته يف حالة الرضوبناء اخلالف على املعاط ،فإن رضيه برأ وجهاً واحداً 

                                                           

 .أي: الوجه الذي ترجح قياساً  (1)
 .15/170انظر: كفاية النبيه  (2)
 انظر: املصدر السابق. (3)
 سقط من: )ز(. (4)
 .10/22انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ط(: متيقنٌة، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (6)
 .451،450انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (7)
 .451انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمجن السلمي/ (8)
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للرضى  ،(2)/مبا أخذه (1)]يربأ[فهو الوجه املتقدم يف املعاطاة أن كالً منهما  ،رضامها بعد األكل
 .(3)على القول ابلبطالن

نفقة املرأة تستحق ال :إذا أردان ختريج قول الرباءة على قاعدة املذهب قلنا :(4)قال اإلمام
 ،فإذا طعمت معه واكتفت سقط حقها من طلب التمليك ،مع زوجها (5)متليكًا إذا مل تطعم

اض إن و عوبني التمليك على قياس األ ،وكانت نفقتها على هذا الرأي بني الكفاية إن أرادت
 .طلبت

 أيذن فإن مل ،هام  الوجهان فيما إذا كانت املرأة صغريًة وأكلت معه إبذن قـ يّ   (6)[وجيري]
وهو يف حالة اإلذن مستمٌر على  ،(7)كذا قاله الرافعي  ،وال تسقط نفقتها قطعاً  ،فالزوج متطوعٌ 
وإن  (٩)[تٍد بهمع]ألن قبض الصغري غري  ؛أما على خترجيه على املعاطاة فيبعد ،(8)ختريج اإلمام

 (10)كما قال القاضي  ،وإنفاقه عليهاعل الزوج كالوكيل يف شراء الطعام إال أن جي   ،أذن له الويل فيه
ففعل أنه  ،اشرت كل يوٍم بنصف درهٍم شعريًا وأطعمه محاري :فيما لو قال ملن له عليه دينٌ 

 .ن البائع وكيل رب الدين يف القبضوكا ،وتربأ ذمته ،يصح

                                                           

 يف )ط(: بريٌء، واملثبت من: )ز(. (1)
 ب(.102/٩) (2)
 .8/234، النجم الوهاج 451العايل حتقيق: عبد الرمجن السلمي/انظر: املطلب  (3)
 .15/434انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ز(: يطعم. (5)
 يف )ط(: وجتري، واملثبت من: )ز(. (6)
 .10/22انظر: الشرح الكبري  (7)
 .15/434انظر: هناية املطلب  (8)
 يف )ط(: متعديه، واملثبت من: )ز(. (٩)
 .2/281انظر: أسىن املطالب  (10)
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 ،أو داننري ،مدراه وأدمٍ  ،ومؤنةٍ  ،لو اعتاضت عن النفقة الواجبة يف الذمة من طعامٍ  :الثالث
 :(1)فأوجه  أو عرضاً 

 .(2)وصححه القاضي ،ال جيوز :أحدها

 .أنه جيوز :وأصحهما

ملدة املستقبلة ا وأما االعتياض عن نفقة ،جيوز عن نفقة املدة املاضية دون نفقة اليوم :واثلثها
 .فال جيوز قطعاً 

 :(3)فطرق  أو السويق  ،أو الدقيق ،عن الطعام اخلبز ولو اعتاضت

 .(4)[لدراهم]اباخلالف يف اعتياض اجلنس على  :أحدها

ففي  ،ح ذلكيص :وإن قلنا ،ال يصح ذلك فهذا أوىل :فإن قلنا ،أنه مرتٌب عليه :والثاين
 .املنع :أصحهما ،(5)وجهانهذا 

 .القطع ابجلواز :والثالث

ر الذي يصلح منه وابملقدا ،وتعليلهم اجلواز يقتضي أنه فيما إذا اعتاضت عن اخلبز جبنسه
 .صلح الواجب أو دونهإذا أ  

                                                           

، املهمات 455-453، املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/10/22انظر: الشرح الكبري  (1)
 .4/1477، عجالة احملتاج 8/73

 .455-453انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (2)
، ٩/54، روضة الطالبني 10/23،22، الشرح الكبري 11/205، البيان 6/333انظر: التهذيب  (3)

 .4/1477، عجالة احملتاج 8/74،73املهمات 
 يف )ط( و )ز(: كالدراهم، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 .10/23،22والوجه الثاين: اجلواز، انظر: الشرح الكبري  (5)
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 ،صلحمن احلب لو أ   (2)د هلا مما وجبإذا كان اخلبز أزي   :(1)وقد قال الغزايل يف اخلالصة
مائٍة ٍف مؤجلٍة على مخسويصري كما لو صاحل من أل ،فهو اعتياٌض عن مؤنة اإلصالح قطعاً 

 .حالَّةٍ 

 تعاليلهم جميء ومقتضى ،وفيه نظرٌ  ،وال جيوز بيع النفقة من غري الزوج حبالٍ  :(3)قال الرافعي
يفرض  أنه جيوز للقاضي أن :خ العصر عن كتاب القاضي ابن كجٍ يوحكى بعض مشا ،اخلالف

شعر ما ي   (4)ويف فتاوى القاضي ،وهو غريٌب حسنٌ  ،وتوابعها ،واإلدام ،للمرأة دراهم بقيمة اخلبز
 .(5)به

وقال صاحب  ،عند طلوع فجره (6)للزوجة املطالبة بنفقة كل يوٍم عند التمكن :الرابع
نه أل ؛وظاهره يقتضي طلوع مشسه ،أول النهار :(8)وقال املاوردي ،عند طلوع مشسه :(7)املهذب

 .(٩)وال يلزمها الصرب إىل آخره ،أول النهار عرفاً 

                                                           

 .540انظر: اخلالصة    (1)
 يف )ز(: مما وجب هلا. (2)
لنفقة املسألة ابلنفقة احلالَّة، وعبارته كالتايل: "وال جيوز االعتياض عن ا قلت: قيَّد الرافعي رمحه هللا (3)

للزمان املستقبل، وال أن تبيع النفقة احلالة من غري الزوج قبل قبضها حبال"، انظر: الشرح الكبري 
10/23. 

 .381انظر: فتاوى القاضي    (4)
 .4/1476، عجالة احملتاج ٩/54انظر: روضة الطالبني  (5)
 يف )ز(: التمكني. (6)
 .3/153انظر: املهذب  (7)
 .11/458،457انظر: احلاوي  (8)
 .15/181،180، كفاية النبيه 10/23انظر: الشرح الكبري  (٩)
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أو  ،فلو سلمها إليها أول النهار فماتت يف أثنائه ،لكن ليس هلا املالزمة :(1)قال اإلمام
وفيه  ،عنها كالصداق قبل الدخول (3)وتكون مبنزلة املرياث ،مل يكن له اسرتدادها (2)/طلقها
كما لو اهندمت الدار   ،أن له اسرتداد ما يقابل ما بقي من اليوم :(5)القاضي (4)حكاه وجه  

أن و  ،حتمل أن يريد به هذافي   ،أن له االسرتداد :وجهاً  (6)وحكى الرافعي ،املستأجرة يف املدة
طالبه وكذا احلكم لو ماتت أو طلقها قبل قبضها هل ي ،يريد اسرتداد اجلميع فيكون وجهاً اثلثاً 

 .(7)واملشهور األول ؟أو ابلقسط ،ورثتها بنفقتها

 خالفٍ  (٩)]ذكر[ (8)لكن سيأيت ،كذا أطلقوه هنا  ،أثناء اليوم فله االسرتداد ولو نشزت يف
 ؟أو قسطه من حني النشوز ،سقط نفقة ذلك اليوميف أن النشوز يف بعض اليوم هل ي  

 .(11)نفقة خادمها بنشوزها كنفقتها (10)وتسقط

 :(12)وجهانفيه  ؟ولو قدم هلا نفقة أايٍم فهل متلكها

 .نعم :أشبههما

                                                           

 .15/435انظر: هناية املطلب  (1)
 أ(.103/٩) (2)
 يف )ز(: مريااثً. (3)
 يف )ز(: حكاها. (4)
 .461سلمي/انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن ال (5)
 .10/23انظر: الشرح الكبري  (6)
 انظر: املصدر السابق. (7)
 .310انظر:    (8)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (٩)
 يف )ز(: ويسقط. (10)
 .8/75، املهمات 10/23، الشرح الكبري 15/436انظر: هناية املطلب  (11)
 .10/23انظر: الشرح الكبري  (12)
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 .فيه (2)[تصرفها]متلك صح  :فإن قلنا ،ال :(1)عند اإلمام وأظهرمها

 رففي اسرتداد نفقة املدة الباقية تفريعًا على ظاه ،أو طلقها يف أثناء املدة ،ولو ماتت
 ،نعم :أصحهما ،(3)وجهاناملذهب يف أن ذلك إذا وقع يف يوٍم أخذت نفق ته أهنا ال تسرتد فيه 

 ،املدة ومل يذكروا ما إذا انفسخ النكاح يف أثناء ،ال تسرتد مل تسرتد هنا قطعاً  :فإن قلنا هناك
 .(4)ويظهر القطع فيه بوجوب االسرتداد

أت منه ويف اسرتداد نفقة ذلك اليوم الذي ابتد ،ولو نشزت اسرتد نفقة املدة الباقية قطعاً 
 يدها وإن تركها يف ،ال متلكها اسرتدها قطعاً  :وإن قلنا ،اخلالف املتقدم (5)[قسطها]النشوز أو 

وحكم  ،ألن القبض األول مل يصح ؛وفيه نظرٌ  ،كذا ذكروه  ،فكل ما مضى يوٌم ملكت نفقته
أو  ،ملوتأو ا ،ويف اسرتداد املسلم منها عند النشوز ،نفقة اخلادم يف وقت وجوب التسليم

 .(6)لطالق حكم نفقة املخدومةا

ويف وجوب  ،ومنه الكسوة ،عينهنتفع به مع بقاء ما ي   :من الواجبات الضرب الثاني
 ؟(7)عرب عنهما أبن الكسوة إمتاٌع أو متليكٌ ي   وجهان متليكها

 .واإلدام ،أنه جيب متليكها كالطعام :(8)عند األكثرين أصحهما

                                                           

 .15/435انظر: هناية املطلب  (1)
 يف )ط(: تطرفها، واملثبت من: )ز(. (2)
 .10/23والوجه الثاين: ال؛ ألهنا صلٌة اتصل هبا القبض، انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/54، روضة الطالبني 10/23انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط(: قطها، واملثبت من: )ز(. (5)
 .٩/54، روضة الطالبني 10/24،23، الشرح الكبري 15/436،435انظر: هناية املطلب  (6)
 .10/24انظر: الشرح الكبري  (7)
 .15/180،17٩، كفاية النبيه 10/24، الشرح الكبري 15/438انظر: هناية املطلب  (8)
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 ،أنه ال جيب :(4)والفوراين ،(3)والقاضي ،(2)واختاره القفال ،(1)وبه أجاب ابن احلداد والثاين
 .واخلادم ،كاملسكن  (5)اإلمالءوهو قضية نصه يف 

يف كل ما  دمها بعضهموطرَّ  ،دمخت  ادم اليت يف ملكها إذا كانت ممن وجيراين يف كسوة اخل
 (7)والغزايل ،(6)وقطع اإلمام ،واملشط ،وظروف الطعام والشراب ،رشنتفع به مع بقاء عينه كالف  ي  

 .(8)رش والظروف ابملسكنإبحلاق الف  

وكسوة  ،يفدد كسوة الصيف للصمث جت   ،ٍ يف كل ستة أشهر دفع إليهاالوجهني ي   وعلى كال
دد عند احلاجة إىل واملشط جي   ،سطوالب   ،رشطويلًة كالف   (٩)/وما يبقى مدةً  ،الشتاء للشتاء
وعليه تطريتهما على  ،(12)سنةٍ دد يف كل جت  ال  (11)واإلبريسم ،اخلز (10)ة[ب]ججتديده وكذا 

 .(13)العادة يف بلٍد جتري العادة به

 

                                                           

 .286انظر: املسائل املولدات    (1)
 .15/17٩انظر: كفاية النبيه  (2)
 .15/180انظر: كفاية النبيه  (3)
 انظر: املصدر السابق. (4)
اإلمالء: من كتب اإلمام الشافعي رمحه هللا، وميثل املذهب اجلديد، انظر النقل عنه يف: كفاية النبيه  (5)

15/180. 
 .15/444،43٩انظر: هناية املطلب  (6)
 .276انظر: البسيط حتقيق: عبد الرمحن القحطاين/ (7)
 .10/24انظر: الشرح الكبري  (8)
 ب(.103/٩) (٩)
 يف )ط(: حب، واملثبت من: )ز(. (10)
 يف )ز(: اإلبريسم واخلز. (11)
 يف )ط( و )ز(: سنوة، ولعل الصواب كما هو مثبت. (12)
 .٩/55، روضة الطالبني 10/24انظر: الشرح الكبري  (13)
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 :فروع ويتفرع على الوجهني 

لو سلم إليها كسوة فصٍل فتلفت يف يدها قبل مضيه من غري تقصرٍي لزمه اإلبدال  :األول
 .(1)ال :وأشهرمها أصحهما ،فوجهانمتليٌك  :وإن قلنا ،الكسوة إمتاعٌ  :إن قلنا

 :وإن قلنا ،بدهلالزمه هنا متليٌك مل يإ :فإن قلنا ،لو أتلفتها يف أثناء الفصل بنفسها :الثاني
ل أن كما لو أتلف القريب الذي جتب نفقت ه نفقت ه قب  ،وعليها قيمة ما أتلفت ،إمتاٌع لزمه

ولو خترقت الكسوة قبل وقتها لتحاملها  ،احتمااًل يف وجوب اإلبدال (2)وأبدى اإلمام ،أيكلها
 .(5)اإلبدال (4)[لزمه] (3)[هافتلسخا]وإن كان  ،وكثرة ترددها فيها فهو كما لو أتلفتها ،عليها

أنه جيب  :أصحهما ،(6)فوجهانأو دونه  ،ولو مضى الفصل وهي ابقيةٌ إما مع االستعمال
 :ناوإن قل ،هنا متليٌك وجبإ :إن قلنا ؟على أهنا متليٌك أو إمتاعٌ  (7)وبنامها املراوزة ،جتديدها
 .إمتاٌع فال

                                                           

 .٩/55، روضة الطالبني 10/25،24والوجه الثاين: نعم؛ ألن املقصود الكفاية، انظر: الشرح الكبري  (1)
 .15/440انظر: هناية املطلب  (2)
 .11/434يف )ط(: لسخائها، ويف )ز(: لسخاٍء فيها، واملثبت من: احلاوي  (3)
 يف )ط( و )ز(: لزمها، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (4)
 .٩/55، روضة الطالبني 10/25، الشرح الكبري 11/434انظر: احلاوي  (5)
 .10/26،25الشرح الكبري  والوجه الثاين: ال جيب التجديد، انظر: (6)
 .10/26،25، الشرح الكبري 11/434انظر: احلاوي  (7)
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 ،فإن كان بقاؤها جلودهتا مل جيب بدهلا ،نظرواألصح عندي منهما أن ي   :(1)قال املاوردي
أبنه ال جيب وهو يقتضي اجلزم  .(2)[لبسها]تكما لو مل   وإن كان لصيانة لبسها وجب بدهلا

 .(3)بدهلا إذا مل تلبسها

 ،القاً ابئناً أو طلقها ط ،أو مات هو ،لو سلم إليها كسوة فصٍل فماتت يف أثنائه :الثالث

 ،أنه ال يسرتدها :أصحهما ،(4)فوجهانمتليٌك  :وإن قلنا ،الكسوة إمتاٌع اسرتدها :فإن قلنا
 .(5)وصححوا عدم االسرتداد ،وأرسلهما العراقيون من غري بناءٍ 

فهل هو   ،أو البينونة ابلطالق يف أثناء الفصل قبل قبض الزوجة الكسوة ،ولو وقع املوت
 ،مل أجد التصريح به ألحٍد من األصحاب ؟ويكون احلكم كما تقدم ،كما لو وقع بعد قبضها

فال جيب هلا هنا منها إال  ،يسرتدها (6)[هاتقبض  ]إذا  :إذا قلنا :فيجوز أن يقال ،وهو يقع كثرياً 
جتب هلا  :فيجوز أن يقال ،ال يسرتدها :وإن قلنا ،سرتد يف حالة القبضوهو ما ال ي   ،ابلقسط

 .(7)ألهنا لو أخذهتا مل تسرتد منها ؛الكسوة كاملةً 

                                                           

 .11/434انظر: احلاوي  (1)
 .11/434يف )ط( و )ز(: يلبسها، واملثبت من: احلاوي  (2)
 .472انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (3)
 .10/25والوجه الثاين: أنه يسرتدها؛ ألنه أعطاها للمدة املستقبلة، انظر: الشرح الكبري  (4)
 .٩/55، روضة الطالبني 10/25انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ط(: قبضها، واملثبت من: )ز(. (6)
قلت: لكن ن قل أن الزوج يستحق ابلقسط، وذلك عن الصيمري يف اإليضاح، وعن البالسي يف شرح  (7)

التنبيه نقاًل عن بعض املتأخرين، وح كي عن فتاوى الغزايل ما يقتضي الكل، انظر: املطلب العايل 
 . 2/878، حترير الفتاوى 474حتقيق: عبد الرمحن السلمي/
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 (3)وجب (2)ة[نفق]الات يف أثناء اليوم قبل إعطاء عن البغوي أنه إذا م (1)ويشهد له ما تقدم
اتصل به  (4)والفرق أن الوجوب ،ال جيب إال ابلقسط :وجيوز أن يقال ،عليه نفقة ذلك اليوم

وترافعوا إلينا  ،كما لو تبايع أهل الذمة بيوعاً فاسدًة وأسلموا  ،فلم يقطعه ما طرأ بعده ،القبض
رق بينها وبني فوجيوز أن ي   ،وإن كان قبله نقضناها ،فإن كان بعد التقابض مل ننقضها ،فيها

 .(6)أجزاء اليوم (5)النفقة بتفاوت

 ،(8)ما مضى من الفصل يف العصمة (7)/ومقتضى هذا أن جيب هلا من تتمة الكسوة بقسط
ه هذا ما عليو  ،إذا مل يكسها حىت مضى الفصل يلزمه مثن الكسوة :(٩)وقد قال ابن الصباغ

 .يف عصران (10)[الفراض مل]ع

                                                           

 .2٩5راجع    (1)
 فقته، ويف )ز(: نفقة، ولعل الصواب كما هو مثبت.يف )ط(: ن (2)
 يف )ز(: وجبت. (3)
 يف )ز(: زايدة مطموسة بعد قوله: الوجوب، ولعلها غري صحيحة. (4)
 يف )ز(: لعدم تفاوت. (5)
، املطلب العايل حتقيق: عبد 10/25، الشرح الكبري 11/216، البيان 6/335انظر: التهذيب  (6)

 .8/75، املهمات 474الرمحن السلمي/
 أ(.104/٩) (7)
 .2/878، حترير الفتاوى 8/252انظر: النجم الوهاج  (8)
 .475،474انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (٩)
 يف )ط(: محل القراض، واملثبت من: )ز(. (10)
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  عن خ العصر أنه نقليفروى من أثق به عن بعض مشا ،يف ذلك بنقلٍ  (1)[ظفرت]وقد 
فلو دخل ابمرأته فأقامت معه  ،أن الكسوة جتب ابلقسط :(3)للصيمري (2)[احيضاإل]كتاب 

 .(4)وكذا لو زاد أو نقص ،مث أابهنا فعليه سدس الكسوة ،شهراً 

ق ئل عن من طلفإنه س   ،ما يقتضي أهنا تستحق كسوًة كاملةً  (5)لكن يف فتاوى النووي
وقد مضى حلملها مثانية أشهٍر بعد أن أعطاها كسوة املدة املاضية  ،زوجته احلامل طالقًا ابئناً 

 :فأجاب ؟فإن استحقتها فوضعت بعد شهٍر وحنوه هل يسرتجع منها ؟هل تستحق الكسوة
عدهتا بعد شهٍر  فإن انقضت ،ألهنا جتب أبوله ؛أبهنا تستحق الكسوة للفصل الذي شرعت فيه

 .سرتجع منها على الصحيحيوحنوه مل 

عنا وفرَّ  ،أو الطالق البائن يف الفصل األول ،أو أكثر وحصل املوت ،عطاها كسوة سنةٍ ولو أ
 :(6)فطريقانعلى قول التمليك 

 .نفقة أايٍم ومات يف أثنائها أنه على اخلالف فيما إذا أعطاها :أحدمها

 .القطع أبنه يرجع هنا :والثاين

                                                           

 يف )ط(: ضفرت، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (1)
بعد البحث يف كتب الرتاجم مل أجد  ،2/878يف )ط( و )ز(: اإلفصاح، واملثبت من: حترير الفتاوى  (2)

انظر: هٌم، وهللا أعلم، أو و ، ولعله حتريٌف للصيمري كتاابً ابسم اإلفصاح، وإمنا كتابه املشهور: اإليضاح
، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 342-3/33٩طبقات الشافعية الكربى للسبكي 

1/185،184. 
أخذ  ،صريتفقه بصاحبه أيب الفياض الب ،عبد الواحد بن احلسني أبو القاسم الصيمري البصريهو:  (3)

أدب و  ،القياس والعللو  ،شرح الكفايةواإلرشاد ، والكفاية ،اإليضاح :ومن تصانيفه ،عنه املاوردي
، 342-3/33٩هـ، انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي 386بعد سنة يت، تويف واملستف املفيت

 .1/185،184طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
 .8/252انظر: النجم الوهاج  (4)
 .2/878، حترير الفتاوى 8/252، النجم الوهاج 213انظر: فتاوى النووي    (5)
 .2/878، حترير الفتاوى 8/251انظر: النجم الوهاج  (6)
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دم يف أنه يسرتدها كما تق وال خالف يف أنه إذا أعطاها كسوة فصٍل فنشزت يف أثنائه
 .(1)النفقة

وإن  ، ذمتههنا متليٌك صارت ديناً يفإ :فإن قلنا ،لو مل يكسها حىت انقضى الفصل :الرابع
 .(2)إمتاٌع فال :قلنا

هنا متليٌك ففي جواز االعتياض عنها اخلالف إ :فإن قلنا ،لو اعتاضت عنها :اخلامس
تاض عن كما ال جيوز للقريب أن يع  ،إمتاٌع مل جيز :وإن قلنا ،يف االعتياض عن النفقة (3)املتقدم
 .(4)نفقته

ا الرضى فعلى قول التمليك ال يلزمه ،أو مستعارةً  ،لو ألبسها ثيااًب مستأجرةً  :السادس
 .(6)ملستعار فالضمان على الزوج دوهناتلف ا (5)ولو ،وعلى قول اإلمتاع يلزمها ،بذلك

 ،هنا متليٌك جازإ :ناوإن قل ،هنا إمتاعٌ إ :تصرفها فيها ابلبيع وغريه ال جيوز إن قلنا :السابع

وكذا لو  ،املنع :أظهرمها ،(7)تقدما وجهانفيه  ؟فعلى هذا هل هلا أن تلبس ما دون املأخوذ
 .(8)ونسب الروايين منعه إىل ابن احلداد ،أمسكته وأرادت أن تلبس غريه

                                                           

 .2٩6راجع    (1)
 .٩/55، روضة الطالبني 10/25انظر: الشرح الكبري  (2)
 .2٩3راجع    (3)
 .٩/55، روضة الطالبني 10/25انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: فلو. (5)
 .٩/56، روضة الطالبني 10/26انظر: الشرح الكبري  (6)
 ، والوجه الثاين: هلا ذلك.2٩8راجع    (7)
، روضة الطالبني 10/26، الشرح الكبري 11/456، حبر املذهب 286انظر: املسائل املولدات    (8)

٩/56. 
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 فرع  

قة ألن اخلادم إن كانت له فالنف ؛ال جيب للخادم النفقة إال إذا كانت للزوجة :(1)قال مجاعةٌ 
وإن   ،مةً أأو مستعارًة فنفقتها على رهبا إن كانت  ،وإن كانت مستأجرةً  ،عليه حبكم امللك

 .وهي متربعٌة ابخلدمة ،فنفقتها على نفسها حرةً  كانت

 (4)/اخلادم ميلك :قالوا (3)وأظنهم ،ويف النفس منه غصةٌ  :بعد أن ذكر هذا (2)وقال اإلمام
احلرة  ورضيت ،والذي أراه أن الزوجة لو رضيت أن ختدمها حرةٌ  ،ترددوذكروا يف األدم  ،احلب

وجيب  ،ولكن مهما شاءت فارقت إذ ال عقد ي لزم ،أبن ختدم ابلنفقة فإهنا تستحق نفقة اخلادم
ن الظاهر عندي أن استحقاقها يكو مث ، القطع أبهنا إذا خدمت يومًا استحقت وظيفة اخلادم

ا أبخذ الوظيفة مث ال جنعله ،فلها وظيفتها صبيحة كل يومٍ  ،حبسب استحقاق الزوجة نفقتها
وهو شاٌذ  ،فإن بدا هلا ردت الوظيفة وحقها مأخوٌذ قبل العمل مستقٌر ابلعمل ،ملتزمة اخلدمة

 .اً بدمن القول به  (6)]أجد[وال  ،له (5)[رينظ]وال 

ن أو من الزوج برضاها أب ،الصورة فيما إذا جرى األمر من الزوجة بصورة اجلعالة (7)فرضفت  
 ،قائمًة بذلك (8)[متد]اخلادم يف كل يوٍم وكسوهتا ما  ولك نفقة ،اخدمي زوجيت فالنة :قال

أو فراغه ألجل  ،وخالف ذلك عقد اجلعالة من حيث تعجيل االستحقاق من قبل العمل
فجاز أن يؤثر رضاها إجياب التعجيل كما لو كانت  ،استحقاق الوظيفة عليه يف أول اليوم

                                                           

 .10/21، الشرح الكبري 15/426انظر: هناية املطلب  (1)
 .15/428،427انظر: هناية املطلب  (2)
 يف )ز(: وأظن أهنم. (3)
 ب(.104/٩) (4)
 يف )ط(: نظر، واملثبت من: )ز(. (5)
 .15/428يف )ط( و )ز(: آخذ، واملثبت من: هناية املطلب  (6)
 يف )ز(: فيفرض. (7)
 يف )ط(: دامت، واملثبت من: )ز(. (8)
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 ،حىت لو فعله بغري رضاها مل يكن األمر كذلك ،ذلكلشرتط رضى الزوجة وي   ،اخلادم ملكها
 .(3)هاقتم احلرة الراضية ابخلدمة بنفعلى إجياب النفقة للخاد (2)والرافعي ،(1)واتبعه الغزايل

 (5)أيضًا إشارٌة إىل أن للمرأة االستبداد بتحصيل اخلدمة ببدٍل تطالب (4)ويف كالم اإلمام
ويقرب  ،كان هلا طلب األجرة  (6)أهنا لو استأجرت امرأةً خلدمتها :ويوافقه قول بعضهم ،الزوج به

يف نفقة العبيد  (7)بنفقتها وجٌه تقدممن القول إبجياب نفقة اخلادم احلرة إذا كانت ختدم 
لقيامهم عنه مبا هو واجٌب  ؛عملهم يف املساقاة أهنا على العامل عند اإلطالق (8)املشروط

 .(٩)عليه

 فيما مينع من املطالبة بالنفقة والكسوة: الباب الثالث

أنه  (10)وقد تقدم ،وقد يكون مسقطًا هلا بعد وجوهبا ،وذلك قد يكون مانعًا من وجوهبا
كسوة جيب وأن ال ،وعند طلوع مشسه على وجهٍ  ،جيب تسليمها أول كل يوٍم عند طلوع فجره

ثبوهتما يف الذمة  (11)(وقت)وأما  ،وذلك بعد وجود التمكني ،تسليمها أول كل ستة أشهرٍ 
 :قوالنففيه 

                                                           

 .6/213انظر: الوسيط  (1)
 .10/21،20انظر: الشرح الكبري  (2)
 .480،47٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عبد الرمحن السلمي/ (3)
 .15/428انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ز(: يطال ب. (5)
 يف )ز(: ختدمها. (6)
 .270راجع    (7)
 يف )ز(: املشرتط. (8)
 .10/21، الشرح الكبري 6/332انظر: التهذيب  (٩)
 .2٩7،2٩4راجع  :  (10)
 سقط من: )ز(. (11)
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 ،والنشوز بعده مسقطٌ  ،(1)ونسبه بعضهم إىل القدمي ،بان ابلعقد كاملهرجتأهنما  :أحدمها
 .واملريضة ،(2)اءبدليل وجوهبما للرتق ؛جد التمكني استقر الواجب يوماً فيوماً ال ابلتمكنيفإذا و  

 .بان ابلتمكني يوماً فيوماً جتما أهن :(3)ونسبه مجاعٌة إىل اجلديد وأصحهما

ابلتمكني  بجت :فقال البغداديون ،اختلف أصحابنا يف العبارة عن النفقة :(4)وقال املاوردي
 .وتقد م العقد شرطاً  ،متعلقاً ابلتمكني (5)/فجعلوا الوجوب ،املستند إىل عقدٍ 

 :مسائلرج عليهما وخي  

 ،مكنتك وسلمت نفسي لك من وقت كذا وأنكر :لو اختلفا يف التمكني فقالت :األوىل
وأشار  ،قول قوهلاابلعقد فال :وإن قلنا ،وعليها البينة ،جتب ابلتمكني فالقول قوله :قلنا (6)فإن

عن األصحاب أن  (8)وهي ظاهرٌة على ما رواه املاوردي ،إىل طريقٍة قاطعٍة هبذا (7)الروايين
 ،والقائلون ابألول ال جيعلون التمكني شرطاً  ،واألصل عدمهما ،أحدمها سبٌب واآلخر شرطٌ 

 .(٩)بل جيعلون النشوز مسقطاً 

                                                           

 .٩/57، روضة الطالبني 10/27،26انظر: الشرح الكبري  (1)
ال خرق هلا  أو هي اليت، املرأة املنضمة الفرج اليت ال يكاد الذكر جيوز فرجها لشدة انضمامهالرتقاء:  (2)

 .25/332، انظر: اتج العروس إال املبال
 .٩/57، روضة الطالبني 10/27،26انظر: الشرح الكبري  (3)
 .11/437انظر: احلاوي  (4)
 أ(.105/٩) (5)
 يف )ز(: وإن. (6)
 .11/468انظر: حبر املذهب  (7)
 .11/438،437انظر: احلاوي  (8)
 .10/27، الشرح الكبري 11/228، البيان 6/341انظر: التهذيب  (٩)
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ادعاها الزوج ف ،واختلفا يف إعطاء النفقة بعد مضي املدةولو اتفقا على وجود التمكني 
قٍت أما لو اتفقا على وجود التمكني يف و  ،سواءٌ كان الزوج حاضراً أو غائباً  ،دقتوأنكرهتا ص  

 .(1)فالقول قوهلا على املذهب ،فادعاه الزوج وأنكرته ،واختلفا يف نشوٍز بعده

 ،يه ومضت مدةٌ وال عرضت نفسها عل ،ومل ميتنع منه ،لو مل يطالبها الزوج ابلزفاف :الثانية
ي فهم عدم  (2)وكالم املاوردي ،ابلعقد وجبت :وإن قلنا ،جيب ابلتمكني فال نفقة هلا :فإن قلنا
 .(3)وجوهبا

 :(4)أبمرينوالتمكني ال يتم إال 

 .متكينه من االستمتاع هبا :أحدمها

 .متكينه من نقلها إىل حيث شاء عند أمن الطريق :والثاين

 ،تناع فتجبإال أن يستمتع هبا يف زمن االم ،فلو مكنته من نفسها دون نقلها مل جتب النفقة
 ،أو يف بيت كذا ،يتإال يف بي ن  كّ  م  ال أ   :ولو قالت ،ويصري استمتاعه هبا عفواً عن النقلة حينئذٍ 

املشرتي إال إىل  ينقله كما لو سلَّم البائع املبيع بشرط أن ال  ،أو بلد كذا مل يكن متكينًا اتماً 
 .(5)موضع كذا

سلمت  :اتقول الذي جيام ع مثله :قال الشافعي رضي هللا عنه ،عرف التمكني بقوهلاوي  
وإن اخرتت جئت إليك يف  ،إليك (6)أن أتخذين وتستمتع يب فذاك فإن اخرتت   ،نفسي إليك

                                                           

 .٩/57، روضة الطالبني 10/27، الشرح الكبري 6/341انظر: التهذيب  (1)
 .11/437انظر: احلاوي  (2)
 .10/28انظر: الشرح الكبري  (3)
 .11/438انظر: احلاوي  (4)
 .10/31، الشرح الكبري 11/438انظر: احلاوي  (5)
 يف )ز(: فذلك. (6)
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م هذا فهفإن كانت بكرًا فبأن يقول الويل ما ي   ،أو ما يؤدي هذا املعىن ،أي مكاٍن شئت
 .(1)املعىن

 ،غري رشيدةٍ  رشيدًة أو ،أو مميزةً  ،أو مراهقةً  ،وظاهره أنه ال فرق بني أن تكون القائلة ابلغةً 
إن كانت مالكًة أمرها فالعرض  :(2)لكن قال مجاعةٌ  ،عاقالً أو ال ،وال بني أن يكون الزوج ابلغاً 

 .أو غري ابلغٍة فالعرض من وليها ،وإن كانت جمنونةً  ،يكون منها

الزوج ونقلها حصل التمكني وإال  (4)فإن تسلمها ،وإن عرضت هي نفسها :(3)قال سليمٌ 
وج لو سلمت البالغة نفسها للز  :وقال ،مبا إذا كان العرض بغري إذن الويل (5)وقيده البغوي ،فال

 .(6)قخبالف ما لو سلم البائع املبيع إىل املراه ،ملراهق بغري إذن الويل صح ووجبت النفقةا

 ،أو مؤجالً  ،والكيفية املذكورة مفروضةٌ فيما إذا كان هلا حبس نفسها أبن كان املهر مقبوضاً 
 :رضي هللا عنه (8)فقد قال الشافعي (7)/فإن كان هلا حق احلبس ،ليس هلا حق احلبس :أو قلنا
أما إذا   ،هذا يف املستقلة :(٩)قال اإلمام ،ابلصداق خليت بينك وبني نفسي إذا جئت   :تقول

 ،مشافهةً  وال فرق بني أن يكون القول، يها فيقول وليها ذلك فتجب نفقتهاكانت حمجوراً عل
 .أو برسولٍ 

                                                           

، 11/1٩0، البيان 5/٩6قلت: ليس هذا نص الشافعي رمحه هللا، وإمنا هو مفهوم كالمه، انظر: األم  (1)
 .118، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/10/28الشرح الكبري 

 .10/2٩، الشرح الكبري 6/341انظر: التهذيب  (2)
 .11٩،118انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (3)
 يف )ز(: سلمها. (4)
 .6/342،341انظر: التهذيب  (5)
 .10/2٩انظر: الشرح الكبري  (6)
 ب(.105/٩) (7)
 .5/٩8انظر: األم  (8)
 .15/450انظر: هناية املطلب  (٩)
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 :(1)ن الصالحقال الشيخ تقي الدين اب ؟وإذا وجبت نفقتها فهل له إسكاهنا مبنزٍل يليق هبا
ا سقط عنها ممن تسليم نفسها واحلالة هذه ال ي   (2)[اعهانمت]اوجواز  ،الذي يظهر أن له ذلك

احلرة يف  فإنه يستلزم تفويض ،ويف إجياب نفقتها ما يوضحه ،للزوج من حق حبس املسكن
 .(3)عٌ واختياره يف املساكن الالئقة هبا متب   ،السكىن إليه

 ،وويل الصغرية ،العاقلة البالغة (4)]فرتفع[فإن كان غائبًا  ،هذا كله إذا كان الزوج حاضراً 
فيكتب إىل  ،له التسليم والطاعة (5)ظهر[، وت  لنكاحات عنده ت ثبو ]واجملنونة األمر إىل احلاكم 

سلمها وجبت أو بعث وكيالً فت ،فإن حضر وتسلمها ،علمه ابحلالحضره وي  حاكم بلد الزوج لي  
نها  وأخذ م ،فرض القاضي نفقتها يف ماله احلاضر إن كان (6)[فعل]يوإن مل  ،النفقة من حينئذٍ 

 أييتفيه خالٌف  ؟وهل ذلك استحقاٌق أو استحبابٌ  ،الحتمال الفرقة ؛كفيالً مبا يصرفه عليها
 .(8)هذا املشهور ،(7)يف األقضية

 ،ىل القاضيوهو الرفع إ ،عن البصريني أن نفقتها جتب من حني التسليم (٩)وحكى املاوردي
النفقة من  جتب :وقال ،وال إىل الكتابة ،ومن األصحاب من مل يتعرض إىل الرفع إىل القاضي

                                                           

 .2/427،426انظر: فتاوى ابن الصالح  (1)
 يف )ط(: إمتاعها، واملثبت من: )ز(. (2)
 .2/87٩انظر: حترير الفتاوى  (3)
 يف )ط(: ورفع، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ط(: وثبتت عنده للنكاح ويظهر، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ط(: تفعل، واملثبت من: )ز(. (6)
 .4ب/173انظر: اجلواهر البحرية ل  (7)
 .٩/58، روضة الطالبني 10/2٩،28انظر: الشرح الكبري  (8)
 .11/43٩انظر: احلاوي  (٩)
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نه إ :وقال (2)وهو ما أورده البغوي ،ميكن القدوم إليها (1)ومضي زمنٍ  ،وقت وصول اخلرب إليه
 .(4)يف موضٍع آخر (3)ظاهر نصه

يكتب احلاكم إىل حاكم البالد اليت تردد إليها  :(5)قال املتويل ،عرف موضع الزوجوإن مل ي  
هر وإن مل يظ ،فإن ظهر فاحلكم كما مرَّ  ،فيها ابمسه (6)ى[ويناد] ،القوافل من تلك البلدة عادةً 

منه كما  (8)[لنفقة]افإن كان ماله حاضرًا صرف إليها  ،القاضي النفقة هلا يف ماله (7)فرض
 .(٩)مرَّ 

 خالف وال، الزوج بعد تسليمها نفسها ال تؤثر ما دامت مقيمًة على طاعته (10)[غيبةو ]
 ،والسفر ،أن النفقة تسقط ابمتناع االستمتاع من جهتها إذا مل تكن معذورًة فيه كاإلحرام

 .(11)وصوم رمضان ،والرتق ،خبالف ما إذا كانت معذورًة كاملرض ،والصوم عن رمضان

 

 

                                                           

 يف )ز(: زماٍن. (1)
 .6/341انظر: التهذيب  (2)
 .5/٩7انظر: األم  (3)
 .٩/58، روضة الطالبني 10/2٩انظر: الشرح الكبري  (4)
 .203عبد هللا الذاييب/انظر: تتمة اإلابنة حتقيق:  (5)
 ، وهو الصواب.203يف )ط( و )ز(: وينادي، واملثبت من: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (6)
 يف )ز(: ففرض. (7)
 يف )ط( و )ز(: للنفقة، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
 .٩/58، روضة الطالبني 10/2٩،28راجع املسألة السابقة، وانظر: الشرح الكبري  (٩)
 يف )ط(: وع نَّة ، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (10)
 .10/35،2٩انظر: الشرح الكبري  (11)
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 (1)يف املوانع: فصل  

 ،وتسميتها موانع ظاهٌر على القول أبهنا جتب ابلعقد ،على ما ذكره الغزايل أربعة وهي 
ال يقارنه إما مع إمكان  ومنها ما ،منها ما يكون مقاراًن للعقد فيمنع الوجوب (2)[أن]إال 

وأما على الصحيح أهنا جتب  ،(3)/فيمتنع الدوام واالستقرار كاإلحرام  أو دوهنا ،له مقارنته
فتكون مانعًة من وجود السبب إال أن يوجد التمكني أول  ،ابلتمكني فهي مانعٌة من التمكني

 .(4)ضهايف بع أو ،مث يطرأ أحدها فيكون مانعاً من استمرار الوجوب يف كل النفقة ،اليوم

 النشوز :املانع األول

أهنا إذا   :جه  و وفيه  ،سواءٌ كانت حامالً أم ال ،أو أكثر فال نفقة هلا ،فإذا نشزت املرأة يوماً 
 .(5)النفقة للحمل ال تسقط :كانت حامالً وقلنا

 (7)األول :واألص  ،وجهانفيه  ؟كله أو ابلقسط  (6)ولو نشزت بعض يوٍم فهل تسقط نفقة
وابلثاين  ،مة إىل زوجها ليالً فقطمة املسلَّ وهو أوفٌق ملا سبق يف األ   :(8)قال الرافعي ،عند طائفةٍ 

                                                           

 أي: موانع النفقة على الزوجة. (1)
 يف )ط(: أهنا، واملثبت من: )ز(. (2)
 أ(.106/٩) (3)
 .10/2٩انظر: الشرح الكبري  (4)
 .15/201، كفاية النبيه 10/48انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: نفقته. (6)
 يف )ز(: واألول أصح. (7)
 .10/30انظر: الشرح الكبري  (8)
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 (2)لفإن نشزت يف اللي ،النفقة على الليل والنهار نصفني (1)[توزع]وعليه  ،أجاب السرخسي
 .(3)سواءٌ تساواي أو طال زمن أحدمها ،أو ابلنهار فقط سقط نصفها ،فقط

لة معه واملراد هنا بليلة اليوم املقاب ،النصف عليهزع أو الليل و   ،وإن نشزت بعض النهار
نصف نفقة  (4)قطمث امتنعت س ،فإذا مكنت ابلنهار إىل الليل ،ابلنفقة اليت تليه ال اليت قبله

 .(5)ذلك اليوم

وامتناع أهل  :(6)قال املاوردي ،والعاقلة واجملنونة ،وال فرق يف النشوز بني البالغة واملراهقة
لكن  ،(8)ةزوجامليف غصب  (7)ويوافقه ما سيأيت ،املراهقة من تسليمها نشوٌز مسقٌط لنفقتها

اخلالف يف املسألة  (11)ب اإلماموقرَّ  ،أهنا ال تسقط بذلك :عن بعضهم (10)(٩)ح كي للقاضي
 ؟(12)دون هناٍر هل تستحق نصف النفقة من اخلالف فيما إذا سلم السيد األمة ليالً 

                                                           

 يف )ط(: يوزع، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ز(: ابلليل. (2)
 .٩/5٩، روضة الطالبني 10/30انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ز(: تسقط. (4)
 .15/201، كفاية النبيه ٩/5٩، روضة الطالبني 10/30انظر: الشرح الكبري  (5)
 .11/438انظر: احلاوي  (6)
 .313انظر:    (7)
 يف )ز(: الزوجة. (8)
 يف )ز(: القاضي. (٩)
 .10/30انظر: الشرح الكبري  (10)
 .15/436انظر: هناية املطلب  (11)
 .10/30انظر: الشرح الكبري  (12)
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 ،لكفهل جيب هلا متام النفقة القتضاء العرف ذ ،ولو تزوج امرأًة يف منتصف يوٍم ومكنت
؟ ا بقي منهأو جيب هلا بقسط م ،أو ال جيب هلا شيءٌ لفوات وقت الوجوب والنفقة ال تتبعض

 .(1)فيه نظرٌ 

 فروع  

و أ ،سواٌء خرجت لزايرةٍ  ،لو خرجت من منزل الزوج من غري إذنه فهي انشزٌ  :األول
رجت خأو أ   ،خرجت غصباً أو أ   ،أو هروابً  ،أو غريمها ،أو لالعتكاف ،لسفر عبادٍة كاحلج

أو  ،إال أن يكون املنزل أشرف على التلف وخشيت على نفسها ،أو حبقٍ  ،بست ظلماً وح  
كان يف   فإن ،إبذنه خرجتوأ  أو سافرت معه بغري إذنه  ،يكون لغري الزوج فأخرجها مالكه

صحبها وإن كانت حلاجتها ومل ي ،أو صحبها فليست بناشزٍ  ،حاجته أبن بعثها يف شغله
 :(2)فطريقان

 :قولنيأن يف استحقاقها النفقة  :أظهرمها

 .(4)وهو أظهر عند املاوردي ،(3)تستحقها :أحدمها 

 .ال :(5)عند األكثرين وأظهرمها 

 .(6)القطع ابلثاين :والثاين

                                                           

 .127،126انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (1)
 .10/31، الشرح الكبري 11/1٩5، البيان 3/14٩انظر: املهذب  (2)
 يف )ز(: يستحقها. (3)
 .11/446انظر: احلاوي  (4)
 .10/31، الشرح الكبري 11/1٩5، البيان 3/14٩انظر: املهذب  (5)
 أي: ابلقول الثاين النايف. (6)
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 ،كني فالأو ابلتم ،على اخلالف يف أن النفقة جتب ابلعقد فتستحقها (1)الغزايلوبنامها 
 :(4)قال املتويل ،واملشهور خالفه ،إحدامها فيما إذا صحبها الزوج أيضاً  (3)(2)ابن الوكيل وعن

 .(5)/وجيراين فيما إذا أجَّرت نفسها إبذنه

فا يف فإن اتفقا على وقت خروجها واختل ،ولو اتفقا على النشوز واختلفا يف قدر مدته
 .(6)لقاوكذا إذا أط ،دقت هي بيمينهاوإن كان ابلعكس ص   ،وقت عودها ص دق الزوج بيمينه

 ،زةً زف املرأة إىل منزله فامتنعت بغري عذٍر كانت انشإذا طلب الزوج أن ت   :الفرع الثاني
أو  ،فإن كان الصداق مؤجالً  ،ال أسلم نفسي حىت أتسلم املهر :وإن ذكرت عذرًا أبن قالت

فقة من وتستحق الن ،وإن كان حااّلً ومل جير دخوٌل فليست بناشزٍ  ،جرى دخوٌل فهي انشزٌ 
 .(7)ل الدخول فهو كاملؤجل على األظهرولو كان مؤجالً و ح لَّ قب ،حينئٍذ على األظهر

فمعذورةٌ ال يلزمها رف ذلك فإن ع   ،الوطء معه (8)أو يب قرٌح يضرين ،أان مريضةٌ  :ولو قالت
 ،وعليه النفقة وإن امتنعت من استخالئه هبا :(10)وتبعه الغزايل (٩)قال اإلمام ،تسليم نفسها

                                                           

 .6/215انظر: الوسيط  (1)
 ،حممد بن عمر بن مكي صدر الدين أبو عبد هللا العثماين املعروف اببن املرحل واببن الوكيلهو:  (2)

تويف يف  ،قشرح األحكام لعبد احلو  ،كتاب األشباه والنظائر  من مصنفاته:و  غريه،تفقه على والده و 
 .2/234،233البن قاضي شهبة  ، انظر: طبقات الشافعيةذي احلجة سنة ست عشرة وسبعمائة

 .10/32انظر: الشرح الكبري  (3)
 .202،201انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (4)
 ب(.106/٩) (5)
 .٩/57، روضة الطالبني 10/28انظر: الشرح الكبري  (6)
 .٩/5٩، روضة الطالبني 10/30انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ز(: يضر يب. (8)
 .15/451،448انظر: هناية املطلب  (٩)
 .6/215انظر: الوسيط  (10)
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ع ومكنته من االستمتا  ،أهنا إمنا جتب إذا سلمت نفسها إليه (2)وعليه األصحاب (1)واملنصو 
 .ال حتتمله (4)وكذا لو كان الرجل عبالً  :(3)قال الرافعي، وامتنعت من الوطء خاصةً  ،بغري الوطء

 ؟رج االختالف يف ذلك على أنه لو طلبها ليستمتع هبا فيما عدا الوطء هل جيابوميكن أن خي  
وعن  ،فاحلكم ما ذكره الشافعي واألصحاب ،جياب :وإن قلنا ،فاحلكم كما ذكراه ،ال :إن قلنا
 :(5)طريقنيأن يف وجوب نفقتها إذا مل يقع تسليٌم  :بعضهم

 .إبجياهبا قاطعةٌ  :أحدمها

 .يف الصغرية (6)القولنيأهنا على  :وأصحهما

 (7)الٌف مرَّ خففي لزومها تسليم نفسها  ،ها إىل أن تربأؤ أتسلمها وال أط :ولو قال الزوج
 .(8)الصداق جزم البغوي بلزومه يف

غري رؤية  فإن أمكنهن معرفة ذلك من ،وإن أنكر الزوج املانع  فلها إثباته بشهادة أربع نسوةٍ 
هدن أبن عليها فإن ش ،وإال فينظرن فرجها يف حال اجلماع مع انتشار آلته ،اعه فيشهدن بهمج  

لك يكفي يف ذلك امرأٌة واحدٌة سلوكاً به مس :وقيل ،يف ذلك ضرراً شديداً مل يكن له مجاعها

                                                           

 .5/٩7انظر: األم  (1)
 .135، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/10/30، الشرح الكبري 11/440انظر: احلاوي  (2)
 .10/30انظر: الشرح الكبري  (3)
 .2/3٩0عباًل: من العبال، وهو: الضخم اخل لقة، انظر: املصباح املنري  (4)
 .135انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (5)
القول األول: وجوب النفقة؛ ألهنا كاملريضة، والقول الثاين: عدم وحوب النفقة؛ ألهنا كالناشزة، انظر:  (6)

 .135املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/
 .7ب/83انظر: اجلواهر البحرية ل  (7)
 .10/30، الشرح الكبري 5/521انظر: التهذيب  (8)
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يس للمرأة امتناٌع عن الزفاف بعذر ول ،ضررها بكرب آلته (1)[أنكر]وكذا احلكم لو  ،اإلخبار
 .(2)ه على نفي العلم أبن الوطء يضرهاكان هلا حتليف  وإن مل تقم بينة ،عبال الزوج

اليت ال حتتمل اجلماع إذا سلمت  (3)واملضناة ،والرتقاء ،واجملنونة ،وجتب النفقة للمريضة
 ،ٌة هباوهي متصف مهاأو تسل ،سواٌء حدثت هذه األحوال هبا بعد ما سلمت نفسها ،نفسها

 .(4)والنفساء إذا سلمت نفسها ،وكذا جيب للحائض

رجت كما إذا خ  ،إذا نشزت يف حضور زوجها فغاب فعادت إىل طاعته :الفرع الثالث

 ،قوالن :وقيل ،(5)نوجهاففي عود استحقاقها النفقة  ،من منزله بغري إذنه مث عادت بعد غيبته
 ،إىل الزوج بذلك (6)يرسل[و ] ،القاضي ليقضي بطاعتهارفع األمر إىل وي   ،ال يعود :أصحهما

وإن مل يفعل وجبت من  ،وجبت من حينئذٍ  (8)[وكيله] (7)/أو تسلمها ،فإن حضر وتسلمها
اج وجييء القول أبهنا ال حتت ،يف ابتداء التسليم (٩)ميكنه الرجوع فيه كما تقدم زمانٍ  يحني مض

أو وكيله  ،ولو جاء الزوج، األول (10)واستبعد اإلمام ،ويكفي بلوغ اخلرب إليه بعودها ،إىل احلاكم

                                                           

 .10/30يف )ط( و )ز(: أنكرت، واملثبت من: الشرح الكبري  (1)
 .٩/5٩، روضة الطالبني 10/30انظر: الشرح الكبري  (2)
 .2/365املضناة: املريضة مرضاً مالزماً هلا حىت أشرفت على املوت، انظر: املصباح املنري:  (3)
 .10/31، الشرح الكبري 6/342انظر: التهذيب  (4)
والوجه أو القول الثاين: يعود؛ ألنه إذا زال العارض عاد االستحقاق، انظر: الشرح الكبري  (5)

10/32،31. 
 ت من: )ز(، وهو الصواب.يف )ط(: أو يرسل، واملثب (6)
 أ(.107/٩) (7)
 يف )ط(: لوكيله، واملثبت من: )ز(. (8)
 .30٩،308راجع    (٩)
 .15/457،456انظر: هناية املطلب  (10)
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وجيري  ،وتسلمها وجبت النفقة من غري توقٍف على رفع األمر إىل احلاكم وحكمه بطاعتها
 .(1)ته أيضاً وعادت إليه يف غيب ،اخلالف فيما إذا نشزت يف غيبته خبروجها عن منزله انشزةً 

ففي  ،فرتكته ورجعت إىل الطاعة ،والذي أراه أن نشوزها إن ظهر وانتشر :(2)قال اإلمام
 :فطريقانوإن كان خفياً مل يظهر  ،عود النفقة واشرتاط اإلعالم اخلالف

 .(4)إجراء اخلالف :(3)[مهااحدإ]

 .شرتط اإلعالمالقطع أبنه ال ي   :والثانية

أو  ،(6)ولو كان خروجها من منزله يف غيبته بغري إذنه إىل بيت أبيها لزايرةٍ  :(5)قال البغوي
 .أيضاً يقتضيه (7)وكالم اإلمام ،ال لنشوٍز مل تسقط نفقتها ،عيادةٍ 

ىل فلو غاب الزوج مث عادت إ ،نكاح املشركات أن نفقتها تسقط يف (8)مرَّ ولو ارتدت فقد 
 :(٩)طريقانقتها ففي وجوب نف ،اإلسالم يف غيبته يف العدة

 .القطع بوجوهبا :للعراقيني (10)[مهاأحد]

 .أنه على اخلالف يف عود الناشزة إىل منزل الزوج يف غيبته :للمراوزة والثاين

                                                           

 .10/32،31، الشرح الكبري 11/200، البيان 3/150انظر: املهذب  (1)
 .15/458انظر: هناية املطلب  (2)
 يف )ط(: إحديهما، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (3)
 أي: اخلالف يف املسألة السابقة. (4)
 .6/347،346انظر: التهذيب  (5)
 يف )ز(: كزايرٍة. (6)
 .15/457،456انظر: هناية املطلب  (7)
 .7أ/42انظر: اجلواهر البحرية ل  (8)
 .15/208، كفاية النبيه 10/32شرح الكبري ، ال15/457، هناية املطلب 3/150انظر: املهذب  (٩)
 يف )ط(: إحديهما، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (10)
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 :وجه  فيه و  ،واملسألة مفرعٌة على املذهب يف أهنا ال تستحق نفقة زمن الردة إذا أسلمت
 .وىلوذلك بعد اإلسالم أ   ،ا تستحقهاأهن

 (1)الصغر :الثانياملانع 

 :صور  وفيه

 :أصحهما ،(2)النقو ففي استحقاقها النفقة  ،كانت الزوجة صغريةً والزوج كبري  إذا :األوىل
أو ابلتمكني  ،ومها مبنيان على أن النفقة جتب ابلعقد فتستحقها :قال بعضهم ،ال تستحقها

ستحقها فأما على القول بوجوهبا ابلعقد فت ،مفرعان على أهنا جتب ابلتمكني (3)هنماإ :وقيل ،فال
 .(4)قطعاً 

 :(6)فطرق   اً صغري ولو كانت الزوجة كبريًة والزوج  (5)[الثانية]

 .أهنا تستحقها :أصحهما ،(7)قوالنفيها  :أشهرها

 .(8)القطع به :والثانية

 .(٩)قوالنفوإن كانت عاملًة به  ،أهنا إن كانت جاهلًة بصغره استحقتها قطعاً  :والثالثة

                                                           

 يف )ز(: الصغري. (1)
 .3/148والقول الثاين: تستحق النفقة؛ ألهنا سلمت من غري منٍع، انظر: املهذب  (2)
 يف )ز(: مها. (3)
 .10/33، الشرح الكبري 3/148، املهذب ٩/534انظر: احلاوي  (4)
 سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت زايدٌة يقتضيها سياق التقسيم. (5)
 .11/462،461، حبر املذهب 3/148، املهذب ٩/535،534انظر: احلاوي  (6)
 .٩/535والقول الثاين: ال تستحقها، انظر: احلاوي:  (7)
 . أي: القطع ابالستحقاق (8)
 .11/462القول األول: تستحق النفقة، والقول الثاين: ال تستحق النفقة، انظر: حبر املذهب  (٩)
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 .(3)طريقانصغريين ففي استحقاقها  (2)ان[الزوج]ولو كان  (1)[الثالثة]

 .أهنا ال تستحق :أصحهما ،(5)قوالنفيه  :(4)[مهااإحد]

 .(6)القطع به :والثانية

 :(7)أوجه   مخسةويتحرر يف الصغر 

 .مينع النفقة مطلقاً يف أيهما كانأنه  :أحدها

 .ال مينعها مطلقاً  :والثاين

 .وإن كان به فال ،نعإن كان ابلزوجة م :والثالث

 .وإن كان أبحدمها فال ،إن كان هبما منع :والرابع

 .وإال فال ،أهنا إن علمت بصغره منع :واخلامس

 (8)/نه اجلماعبل املراد ابلصغري من ال يتأتى م ،وليس املراد ابلكرب والصغر هنا البلوغ وغريه
 ،ال يتأتى مجاعها وابلصغرية من ،ويدخل فيه املراهق ،وابلكبري من يتأتى ذلك منه ،وال يلتذ به

                                                           

 سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت زايدٌة يقتضيها سياق التقسيم. (1)
 يف )ط(: الزوج، واملثبت من: )ز(. (2)
 .11/462، حبر املذهب ٩/534انظر: احلاوي  (3)
 بت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً.يف )ط(: إحديهما، واملث (4)
 .٩/534والقول الثاين: تستحق؛ لوجوب النفقة مبجرد العقد، انظر: احلاوي  (5)
 أي: القطع بعدم االستحقاق. (6)
، املطلب 10/34،33، الشرح الكبري 11/462، حبر املذهب 15/450،44٩انظر: هناية املطلب  (7)

 .151العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/
 ب(.107/٩) (8)
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ال يتوقف  :(1)اإلمام قال ،أو الثالثة ،وىلفإن أوجبنا النفقة للصغرية يف األ   ،فتخرج منه املراهقة
 .(2)بعه الغزايلوات ،ويستقر مع السكوت وترك العرض وفاقاً  ،على تسليمها وعرضها على الزوج

املسألة من غري تعرٍض  (6)والفوراين ،(5)وابن الصباغ ،(4)منهم املاوردي مجاعةٍ  (3)إطالق[و ]
 (11)والشيخ أبو إسحاق ،(10)وسليمٌ  ،(٩)واخلوارزمي ،(8)والبغوي ،(7)والقاضي ،يوافقهللتسليم 

 ،ينلكبري  فإن مل يوجد فاحلكم كما يف حق ا ،شرتط التسليم والعرض يف الصور الثالثي   :قالوا
فيما إذا كانت الزوجة كبريًة دون ما إذا   (13)واشرتطه الروايين ،وهو الظاهر :(12)قال الرافعي

 وحيث اشرتطناه وكان الزوج ،فيهما (14)وهو موافٌق لإلمام ،أو كاان صغريين ،كانت صغريةً 
 .(15)فالعرض على وليه ال عليه ،صغرياً 

 

                                                           

 .15/451انظر: هناية املطلب  (1)
 .10/34، الشرح الكبري 6/216انظر: الوسيط  (2)
 يف )ط(: واخلالف، واملثبت من: )ز(. (3)
 .11/43٩انظر: احلاوي  (4)
 .153انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (5)
 انظر: املصدر السابق. (6)
 انظر: املصدر السابق. (7)
 .6/342ر: التهذيب انظ (8)
 .153انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (٩)
 انظر: املصدر السابق. (10)
 انظر: املصدر السابق. (11)
 .10/34انظر: الشرح الكبري  (12)
 .462-11/460انظر: حبر املذهب  (13)
 .15/451انظر: هناية املطلب  (14)
، املطلب 15/1٩2،1٩1، كفاية النبيه ٩/61، روضة الطالبني 10/34،33انظر: الشرح الكبري  (15)

 .154-152العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/
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 التلبس بالعبادات :املانع الثالث

 ،والصوم ،اإلحرام :أربعة  وهو  ،ملنافاته له ؛به استمتاع الزوجمن العبادات ما يـ ف وّ ت  القيام 
 .(1)ومقتضى ذلك سقوط النفقة ،واالعتكاف ،والصالة

فإن  ،هأو دون ،فإما أن تكون إبذنه ،أو هبما ،أو بعمرةٍ  ،فإذا أحرمت الزوجة حبجٍ  :ألولا
إن صحبها الزوج مل  (3)[أنه] (2)وقد مرَّ  ،أحرمت إبذنه وسافرت فقد سافرت يف غرضها إبذنه

وإن مل يصحبها  .سواءٌ كان هو أيضاً حمرماً أو ال :(4)قال القاضي ،تسقط نفقتها على املذهب
 ،هاال تستحق :فإن قلنا ،سواٌء كان اخلروج إبذنه أو بغري إذنه ،(5)القولنيسقطت يف أظهر 

 :(6)طريقانففي استحقاقها قبل اخلروج 

 .نعم :أظهرمها ،(7)وجهانفيه  :أحدمها

 .(8)القطع به :والثاين

                                                           

 .٩/61، روضة الطالبني 10/34، الشرح الكبري 11/442انظر: احلاوي  (1)
 .312راجع    (2)
 يف )ط( و )ز(: أهنا، ولعل الصواب كما هو مثبت. (3)
 .160انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (4)
 .11/442والقول الثاين: ال تسقط؛ ألهنا أحرمت إبذنه فأشبه إذا كان معها، انظر: احلاوي  (5)
 .10/35،34، الشرح الكبري 11/442انظر: احلاوي  (6)
 .10/34والوجه الثاين: ال نفقة هلا؛ لفوات االستمتاع، انظر: الشرح الكبري  (7)
 أي: القطع ابالستحقاق. (8)
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رق بني وال ف ،والقائل أبهنا ال تستحق ال بد أن يطرده فيما إذا خرج معها :(1)قال الرافعي
أنه إذا هناها سقطت نفقتها  :(2)وعن القفال ،أن يكون الزوج رضي ابخلروج أو هناها عنه

 .عاً ومل ختش فوات الرفقةلوقت متس  وهذا له وجٌه إذا كان ا .قطعاً 

كتاب احلج   يف (4)وقد مرَّ  ؟أحرمت بغري إذنه ابتىن ذلك على أنه هل له أن حيللها (3)وإن
فهي انشٌز  ،ليس له ذلك :فإن قلنا ،وكذا يف الفرض على األظهر ،أن له ذلك يف حج التطوع

وهذا يقرب مما  :(6)قال اإلمام ،(5)أهنا ال تسقط ما دامت مقيمةً  :وجه  وفيه  ،من وقت اإلحرام
 ؟هل يلزمه قضاء ما صاّله قاعداً  ،إذا رمى نفسه من شاهٍق وتعذر عليه القيام

 (٩)فإن ،يقدر على إصابتها أو ال (8)[اّلً ]حم   وال فرق بني أن يكون الزوج  :(7)قال املاوردي
 (10)أحرمت وإن ،فلها النفقة ما دامت مقيمًة على الصحيح ،له أن حيللها فلم حيللها :قلنا

إذنه فهو كما  (11)/وإن خرجت بغري ،فإن خرج معها فاحلكم كما تقدم ،بغري إذنه فال نفقة هلا
 .لو أنشأت سفراً 

                                                           

 .10/34انظر: الشرح الكبري  (1)
 .162انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (2)
 يف )ز(: فإن. (3)
 .3ب/73انظر: اجلواهر البحرية ل  (4)
 .10/35، الشرح الكبري 11/442انظر: احلاوي  (5)
 .15/454،453انظر: هناية املطلب  (6)
 .10/35، الشرح الكبري 11/442انظر: احلاوي  (7)
 . 11/442يف )ط( و )ز(: فحاًل، واملثبت من: احلاوي  (8)
 يف )ز(: وإن. (٩)
 يف )ز(: فإن خرجت. (10)
 أ(.108/٩) (11)
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له يقتضي وتعلي ،أن اإلحرام ال يؤثر يف النفقة :مطلقٌ  قول  أو  وجه  كي وح   :(1)قال الرافعي
 .صاصه مبا إذا كان اإلحرام واجباً اخت

 :أضرب  وأما الصوم فهو 

 .(2)وال تسقط نفقتها به ،وليس له منعها منه ،صوم رمضان :أحدها

 عباداتاملتعدي برتكه من ال :وقلنا ،فإن كان لتعديها ابإلفطار ،قضاء رمضان :الثاني
 ،نفقتها به على الصحيح (4)وال تسقط ،على الفور مل يكن له منعها منه (3)يقضي املؤقتة

زوجها ليالً م سيد األمة  األمة  لابلوجهني فيما إذا سلَّ  ه  الوجهانبّ  وش   ،مبقابله (5)وأجاب املتويل
شزت هناراً كما لو ن  ،وجهانفيه  ؟أو نصفها ،فهل تسقط كلها ،تسقط :فإن قلنا ،(6)دون هنارٍ 

 .(7)سقط النفقة وإن كان فات بعذرٍ نه ي  إومها مطردان يف كل صوٍم قلنا  ،ال ليالً 

 

 

 

                                                           

 .10/35انظر: الشرح الكبري  (1)
 .٩/63،62، روضة الطالبني 10/36،35، الشرح الكبري 11/444،443انظر: احلاوي  (2)
 يف )ز(: تقضي. (3)
 يف )ز(: يسقط. (4)
 .212،211انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (5)
 يف )ز(: هناراً. (6)
 .16٩، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/10/38انظر: الشرح الكبري  (7)
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اسعاً وإن كان و  ،إال قدر أايم القضاء فهو كاألداءوإن ضاق الوقت أبن مل يبق من شعبان 
 (3)من إلزامها[ ن  كَّ مي   ]ذ كرا يف أنه هل  (2)(1)ناوجه)ويقرب منهما  ،فله منعها منه على الصحيح

يف جواز التحليل  (7)القولنيومها خمرجان من  :(6)(5)قال الرافعي ،(4)(؟اإلفطار إذا شرعت فيه
 .(٩)وجهانسقوط نفقتها  (8)(ففي ،له ذلك :نافإن قل) ،من احلج

 .ومسنونٍ  ،ونوافلٍ  ،مطلقٍ  :وينقسم إىل ،صوم النوافل :الثالث

 ،به بغري إذنه وال ينبغي هلا أن تستقل ،فإن كان إبذن الزوج مل يؤثر يف النفقة ،فأما املطلق
فإن كان غائباً  :(11)قال اإلمام ،ال جيوز إذا كان حاضراً إال إبذنه :(10)وقال صاحب املهذب

 ،شرعت فيه فله منعها منه بوطئها مع طلوع الفجر فال ينعقد (12)فإذا .فلتصم ما بدا هلا

                                                           

 يف )ط(: وجهني، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (1)
 .11/443الوجه األول: له اإلجبار، والوجه الثاين: ليس له اإلجبار؛ حلرمة العبادة، انظر: احلاوي:  (2)
 .10/35يف )ط(: ميكنها ، واملثبت من: الشرح الكبري  (3)
 طمس يف: )ز(. (4)
 يف )ط( و )ز(: زايدة: "أو مها مها" بعد قوله: قال الرافعي، وهي غري صحيحة. (5)
 .10/36،35الكبري انظر: الشرح  (6)
 .321راجع  :  (7)
 طمس يف: )ز(. (8)
الوجه األول: تسقط كاحلج، والوجه الثاين: ال؛ لق صر الزمان، وقدرته على االستمتاع لياًل، ورجح  (٩)

 .٩/62، روضة الطالبني 6/346، التهذيب 11/443النووي رمحه هللا األول، انظر: احلاوي 
 .3/14٩انظر: املهذب  (10)
 .15/456،455انظر: هناية املطلب  (11)
 يف )ز(: وإذا. (12)
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ومل أيمرها به  ،فإن مل حيللها ،أيمرها ابإلفطار (2)وأبن ،يف أثناء اليوم (1)وحتليلها منه بوطئها
 :(3)طرق  ففي سقوط نفقتها  ،وصامت

اإلمام ترتيبهما على الوجهني فيما  ىورأ ،أهنا تسقط :أصحهما ،(4)وجهانفيه  :أحدها
وإن  ، فهنا أوىلال تسقط نفقتها مث   :فإن قلنا ،له حتليلها ومل يفعل :إذا أحرمت بغري إذنه وقلنا

 .(5)وجهانتسقط مث  فهنا  :ناقل

 .القطع بسقوطها :والطريق الثاين

 .القطع بعدم سقوطها :والثالث

 :(7)أيضاً  طرق  ففي سقوط نفقتها  ،(6)تفعل وإن أمرها ابخلروج منه فلم

 ،ىلفإن قلنا ابلسقوط هناك فهنا أو  ،فيما إذا مل أيمرها الوجهنيأنه مرتٌب على  :أحدها
 .(8)فوجهانوإال 

 ،تهاواثلثًا فارقًا بني أن يدعوها إىل األكل فتأىب فال تسقط نفق ،أن فيه هذين :والثاين
 .(٩)(نفقتها)ها إىل الوطء فتأىب فتسقط وبني أن يدعو 

                                                           

 يف )ز(: بوطٍء. (1)
 يف )ز(: وأن. (2)
 .11/464، حبر املذهب 11/443انظر: احلاوي  (3)
 .15/455والوجه الثاين: ال تسقط، انظر: هناية املطلب  (4)
 .15/455الوجه األول: تسقط، والوجه الثاين: ال تسقط، انظر: هناية املطلب  (5)
 يف )ز(: يفعل. (6)
، املطلب العايل حتقيق: ٩/63،62، روضة الطالبني 10/36، الشرح الكبري 11/443انظر: احلاوي  (7)

 .173-171أنذر كل مسافر/
 .٩/63،62الوجه األول: تسقط، والوجه الثاين: ال تسقط، انظر: روضة الطالبني  (8)
 سقط من: )ز(. (٩)
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وإن كان يف آخره مل  ،فأبت سقطت (1)/أنه إن أمرها ابإلفطار يف صدر النهار :والثالث
 .تسقط

ما يف نشوز ك  وجهانويف سقوط نفقتها  ،ولو نكحها وهي صائمٌة مل جيربها على اإلفطار
 .(2)بعض اليوم

ن يف السنن اآلتيا الوجهانففي منعها منه  ،وعاشوراء ،ي عرفةوهو صوم يوم   :وأما الرواتب
 .(3)واألصح أنه ال منع له ،الرواتب من الصالة

 .(4)اً فله منعها قطع ،واخلميس ،ي اإلثننيوأما السنن اليت ليست رواتب كصوم يوم  

ه بعد النكاح سواءٌ نذرت ،فإن كان نذراً مطلقاً فله منعها منه على املذهب ،املندوب :الرابع
ان بعده وإن ك ،فإن كان قبل النكاح مل يكن له منعها ،وإن نذرت صوم أايٍم معينةٍ  ،أو قبله

نع فشرعت له امل :وحيث قلنا ،وإن كان بغري إذنه فله ذلك ،فإن كان إبذنه مل يكن له منعها
 .(5)ط نفقتها كما مرَّ يف صوم التطوعفاحلكم يف سقو  ،فيه

 (7)(منه)ولو مل مينعها  :(6)وقال املاوردي ،وله منعها منه ،صوم الكفارة :امسالضرب اخل
من القولني  هانوجففي إجبارها على اخلروج منه  ،أو يف صوم القضاء والنذر ،شرعت فيه حىت

 .(8)وإال سقطت ،فإن أفطرت استمرت نفقتها ،نعم :أحدمها ،يف حتليلها من احلج

                                                           

 ب(.108/٩) (1)
 .٩/63، روضة الطالبني 10/36الوجه األول: تسقط، والوجه الثاين: ال تسقط، انظر: الشرح الكبري  (2)
 .٩/63، روضة الطالبني 10/37انظر: الشرح الكبري  (3)
 املصدرين السابقني. انظر: (4)
 .٩/63، روضة الطالبني 10/37راجع القسم الثالث، وانظر: الشرح الكبري  (5)
 .11/444،443انظر: احلاوي  (6)
 سقط من: )ز(. (7)
 .10/36والوجه الثاين: ليس له إجبارها، انظر: الشرح الكبري  (8)
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اللذان  (1)الوجهانففي سقوط نفقتها به  ،وإخراجها منهوحيث كان له منعها من الصوم 
واتبعه  ،إن كان التتابع فيه مستحقاً سقطت نفقتها به قطعاً  :(2)وقال املاوردي ،يف صوم التطوع

مة ليالً لمت األوجعاله خمرجاً من اخلالف فيما إذا س   ،وخصا اخلالف أبمر التتابع ،(3)الروايين
 ؟أو نصفها ،فهل تسقط كلها ،وحيث قلنا بسقوط النفقة ابلصوم ،وفيهما نظرٌ  ،(4)[هنارٍ ]دون 
 .(5)املتقدمان الوجهانفيه 

نفقتها ابإلحرام وإن مل خترج  (6)حرمة تسقطم  ومجيع ما تقدم مفرٌع على املذهب يف أن ال  
سقط يف تقطع أبهنا ال في   ،ال تسقط وإن كان اإلحرام بغري عذرٍ  :فأما إن قلنا ،من املنزل

 .(7)الصوم

 .الصلوات :من العبادات النوع الثالث

وال من املبادرة إليها أول الوقت على الصحيح   ،واملفروض منها ليس للزوج منعها منه
، لوجهاناويف منعها من السنن الراتبة هذان  ،وله منعها من تطويلها على العادة ،(8)كاألخري

وليس  ،واالستسقاء ،(٩)واخلسوفني ،ومن اخلروج لصالة العيدين ،وله منعها من النوافل املطلقة
 .(10)له منعها من فعلها يف البيت

                                                           

 .324ومها: السقوط، وعدم السقوط، راجع    (1)
 .11/444انظر: احلاوي  (2)
 .11/465انظر: حبر املذهب  (3)
 يف )ط( و )ز(: هناراً، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 .10/36انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: بسقط. (6)
 .181انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (7)
 .10/37والوجه الثاين: له منعها، انظر: الشرح الكبري  (8)
 أي: كسوف الشمس وخسوف القمر. (٩)
 .٩/64،63، روضة الطالبني 10/37، الشرح الكبري 3/14٩، املهذب 11/444انظر: احلاوي  (10)
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فلو أرادت اإلتيان بصالٍة  ،(1)واملنذورة حكم الصوم كما تقدم ،وحكم الصلوات املقضية
وقال  ،لثبوته يف الذمة ؛قدم حقهي   :(2)قال الشيخ أبو حامد ،مقضيٍة وأراد االستمتاع هبا

 ٌق يف أول زمن املكنة فصار كاملؤقتألنه مستح   ؛تقدمي القضاء (4)/األصح عندي :(3)املاوردي
 ؟(5)مها مبنيان على أن الصالة املرتوكة تعدايً هل هي على الفور :وقيل ،شرعاً 

 .االعتكاف واخلروج له إىل املسجد :النوع الرابع

نفقتها  ففي سقوط ،وإن مل يكن معها ،فإن كان إبذن الزوج وهو معها مل تسقط نفقتها
مل يزد على يوٍم مل يؤثر  (7)[ن]أبأنه إن قربت مدته  :وجه  وفيه  ،(6)اخلالف املتقدم يف احلج

 .(8)قطعاً 

وإن كان  ،أو عن نذٍر مطلٍق يف الذمة سقطت نفقتها ،فإن كان تطوعاً  ،إن مل يكن إبذنهو 
 ،سقط النفقةوال ت ،وإن كان قبله مل يكن له املنع ،فإن كان بعد النكاح فكذلك ،عن نذٍر معنيٍ 

 .(10)مل تسقط :قال املاوردي ،كان اعتكافها يف مسجد بيته وجوزانه  (٩)ولو

 

 

                                                           

 راجع النوع الثاين وهو الصوم املتقدم على النوع الثالث هذا. (1)
 .4/1484انظر: عجالة احملتاج  (2)
 .11/445،444انظر: احلاوي  (3)
 أ(.10٩/٩) (4)
 .10/37انظر: الشرح الكبري  (5)
 .320راجع  :  (6)
 يف )ط(: فإن، واملثبت من: )ز(. (7)
 .15/205، كفاية النبيه 10/37انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ز(: وإن. (٩)
 .15/205،204، كفاية النبيه 10/37، الشرح الكبري 11/442انظر: احلاوي  (10)
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 فرع  

وال تستحق  ،لو كانت أجَّرت نفسها قبل النكاح إجارة عنٍي مل يكن للزوج منعها من العمل
 ،لفوات االستمتاع ابلنهار ؛وله اخليار إن كان جاهاًل ابحلال :(2)قال املاوردي، (1)النفقة عليه

 .ألنه متربٌع وقد يرجع ؛وال يسقط خياره برضى املستأجر ابالستمتاع هبا هناراً 

 العدة :الرابع املانع

ع ألن العدة فيهما مانعٌة م ؛يف الرتمجة األوىل والثانية (3)[انمع]والداخل  ،واملعتدات مخسٌ 
لكن بقي له  ،والباقيات ارتفع النكاح يف حقهن ،وجود النكاح واستمرار العقد املوجب للنفقة

 .(5)لبقاء بعض آاثر العقد ؛مانعةً  (4)[دهتنع]جعل  ن  س  ح  ف   ،آاثرٌ 

كمها ت بشبهٍة ابتىن أمرها على حئذا و طفالزوجة إ ،عدة الوطء ابلشبهة :العدة األوىل
ففي استحقاقها النفقة على الواطئ  ،منه (6)[لتمح]وحكمها أهنا إن  ،إذا وقع ذلك وهي خليةٌ 

 ،جبتللحمل و  :إن قلنا ؟أو للحمل ،بنامها اجلمهور على اخلالف يف أن النفقة هلا ،وجهان
 .(7)وجهانوج ويف سقوط نفقتها عن الز  ،وإن مل تكن محلت منه مل تستحق عليه نفقةً  ،وإال فال

                                                           

 .10/38،37انظر: الشرح الكبري  (1)
 .11/446انظر: احلاوي  (2)
 يف )ط( و )ز(: معهما، ولعل الصواب كما هو مثبت. (3)
 يف )ط( و )ز(: عادهتن، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 .٩/64، روضة الطالبني 10/38انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ط(: خلت، واملثبت من: )ز(. (6)
، كفاية النبيه 10/43،42الوجه األول: تسقط، والوجه الثاين: ال تسقط، انظر: الشرح الكبري  (7)

15/217. 
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 ،(3)(2)ًة[مضبوط]أو مكرهًة  ،ت انئمةً ئفإن و ط ،تفصيلٌ وىل عندي واأل   :(1)اإلمام قال
وإن مكنت ظانًة أنه  ،فالوجه القطع بثبوت نفقتها على الزوج ،والواطئ على اشتباٍه يف نفسه

 .حبثٌ وفيه  ،زوجها فهو موضع اخلالف

لواطئ تستحق النفقة على ا :فإن قلنا ،الشبهة ءفإذا محلت الزوجة من وط ،رف ذلكإذا ع  
 ،جهانو ففي استحقاقها على الزوج  ،ال تستحقها عليه :وإن قلنا ،مل تستحقها على الزوج

 .(5)ال :(4)أفقههما

 ،وسائر مؤوانت الزوجية كاملاعون ،والكسوة ،النفقة (6)[تستحق]املعتدة الرجعية  :الثانية
وال  ،والدهن فال جيب ،إال آالت التنظيف كاملشط ،حرًة أو أمةً  ،سواءٌ كانت حامالً أو حائالً 

إىل  (8)/وتستمر ،به يف حق الزوجات (7)تسقط واجبات الزوجية يف حق الرجعية إال مبا تسقط
 .(٩)انقضاء العدة بوضٍع أو غريه

 ،فعلى الزوج القيام مبؤوانت الزوجية إىل أن تضع ،ولو ظهر هبا أمارات احلمل بعد الطالق
 (10)در[]ق سأل عنوت   ،فإن ابن أن ال محل فله اسرتجاع ما دفعه إليها بعد انقضاء العدة

ال أعلم  :التوإن ق ،وإن كذهبا فله حتليفها ،نت قدرها وصدقها الزوج فظاهرٌ فإن عيَّ  ،األقراء
 ،مر عليهاين األفإن ذكرت عادًة مضبوطًة ب   ،لت عن عادة طهرها وحيضهائانقضائها س  وقت 

                                                           

 .15/483انظر: هناية املطلب  (1)
 .15/483يف )ط( و )ز(: مضبوط، واملثبت من: هناية املطلب  (2)
سك هبا فال تستطيع احلركة. (3)  مضبوطة: أي مقيدة ومم 
 موافقاً لقواعد املذهب الشافعي وأصوله. أفقههما: أي ما كان (4)
 .10/43والوجه الثاين: نعم؛ ألهنا معذورٌة فيه، انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ط(: تستحقها، واملثبت من: )ز(. (6)
 يف )ز(: يسقط. (7)
 ب(.10٩/٩) (8)
 .٩/64، روضة الطالبني 10/38انظر: الشرح الكبري  (٩)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (10)
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 (1)عن النصف ،نسيتها :وإن قالت ،ورجع الزوج فيما زاد ،ذكرت عادًة خمتلفًة أخذان أبقلهاوإن 
يرجع بنفقة ما زاد  :(3)وقال الشيخ أبو حامد، ما زاد على ثالثة أشهرٍ   (2)نفقة[ب]أنه يرجع 

 .هو أقيس :(4)وقال الروايين ،وبه أجاب السرخسي ،على أقل مدٍة ميكن انقضاء العدة فيها
 .(5)قريٌب من اخلالف يف مرد املبتدأةواخلالف 

أو من  ،وإن انقطع الولد الذي وضعته عنه أبن ولدته ألكثر من أربع سنني من الطالق
وجت هو من زوٍج تز  :فإن قالت ،ئلت عن حالهوقت انقضاء العدة على اخلالف املتقدم س  

وإن  ،شبهٍة وقع بعد انقضاء ثالثة أقراٍء لزمها رد املأخوذ بعد مدة اإلقرار ءن وطأو م ،به
يعود بعد و  ،الثاين وإحباله ءفقد انقضت عدهتا عن وط ،وقع ذلك يف أثناء األقراء :قالت

 .(6)وعليه النفقة يف تلك البقية ،الوضع إىل ما بقي منها

 

 

 

 

 

                                                           

 .10/38انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ط(: ببقية، واملثبت من: )ز(. (2)
 .10/38انظر: الشرح الكبري  (3)
 .11/487انظر: حبر املذهب  (4)
 .10/38، الشرح الكبري 11/471،470انظر: احلاوي  (5)
 .٩/65، روضة الطالبني 10/38، الشرح الكبري 473-11/471انظر: احلاوي  (6)
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 ،تقدما وجهانيه وف ؟أنه هل له الرجعة فيهاوأما يف مدة احلمل فيبتين وجوهبا عليه على 
 :(1)طريقانويف كيفية البناء 

 .(2)وجهانة ففي النفق ،ال رجعة له :وإن قلنا ،له الرجعة فعليه النفقة :إن قلنا :أحدمها

 ،(4)وجهان ففي النفقة ،له الرجعة :وإن قلنا ،ال رجعة له فال نفقة :أان إن قلنا :(3)وأظهرمها
 .فيسرتجع الزوج ما أخذت ملدة احلمل ،أن ال نفقة :أظهرمها

شبهٍة يف النكاح ال جتب نفقتها  ءا مفرٌع على أهنا إذا محلت من وطوهذ :(5)قال اإلمام
سواٌء قلنا جتب على  ،ال جتب على الزوج :أما إن قلنا ،على الزوج (6)وجتب ،على الواطئ

 ،وهو ظاهرٌ  .هىانت ،رجتاع أم السواءٌ قدر على اال ،الواطئ أم ال فال جتب النفقة عليه هنا قطعاً 
 .(8)حوهو الصحي ،عوا على األولفرَّ  (7)إمنا والظاهر أن األصحاب

 ،وأنكر الزوج ص دق بيمينه ،من الزوج بعد الطالق ءٍ حبال من وطن اإلإ :وإن قالت
عقب  :وإن قالت ،ردت ما زاد عليها ،بعد انقضاء األقراء :فإن قالت ،وت سأل عن وقت وطئه

وهلا النفقة  ،فرتد ما أخذت وتعتد بعد الوضع بثالثة أقراءٍ  ،فقد ابن أن عدهتا مل تنقض ،الطالق

                                                           

 .٩/65، روضة الطالبني 10/3٩،38انظر: الشرح الكبري  (1)
 .10/3٩الوجه األول: هلا النفقة، والوجه الثاين: ال نفقة هلا، انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: وأظهر. (3)
 .10/3٩والوجه الثاين: هلا النفقة، انظر: الشرح الكبري  (4)
 .15/484،483انظر: هناية املطلب  (5)
 يف )ز(: وجيب. (6)
 يف )ز(: ملا. (7)
 .1٩2انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (8)
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هذا على القول أبن العدتني من شخٍص واحٍد ال  (3)[ستمر]يوإمنا  :(2)قال الرافعي ،(1)فيها
 .(4)تتداخالن

يف عدة  (7)(6)/[ةٌ جاري]فهي  ،منهت بشبهٍة يف العدة ومل حتمل ئولو و ط :(5)قال الغزايل
ت لو نكح :يف الع دد عن البندنيجي وغريه أهنم قالوا (8)تقدموقد  ،فتستحق النفقة ،الطالق

 ،لنشوزها ؛وال سكىن ،نفقة هلا على األول (٩)[ال]فالرجعية يف العدة ومل يدخل هبا الزوج الثاين 
 .(10)كحت البائن يف العدة ال سكىن هلاوكذا لو ن

 فرعان

صدق فظاهر املذهب أهنا ت   ،د حيضها ابمتداد الطهرلو ادعت الرجعية تباع   :(11)(األول)
 ،ر مبضي املدةقوتستمر النفقة إىل أن ت   ،يف وجوب النفقة كما يف بقاء العدة وإثبات الرجعة

 .(12)فإهنا حٌق هلا خبالفهما ،صدق فيهاأهنا ال ت   :وجه  وفيه 

                                                           

 .٩/65، روضة الطالبني 10/3٩انظر: الشرح الكبري  (1)
 .10/3٩انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ط(: تستمر، واملثبت من: )ز(. (3)
 يف )ز(: يتداخالن. (4)
 .285،284انظر: البسيط حتقيق: عبد الرمحن القحطاين/ (5)
 أ(.110/٩) (6)
 يف )ط(: جائرٌة، واملثبت من: )ز(. (7)
 .٩ب/41انظر: اجلواهر البحرية ل  (8)
 يف )ط( و )ز(: ال، ولعل الصواب كما هو مثبت. (٩)
 .1٩4،1٩3انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (10)
 سقط من: )ز(. (11)
 .٩/66،65، روضة الطالبني 10/3٩انظر: الشرح الكبري  (12)
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قبل الوضع  طلقتك :فقال الزوج ،لو وضعت الزوجة محالً وطلقها زوجها واختلفا :الثاني
ها العدة يف وعلي ،فالقول قوهلا ،بل بعده فلي النفقة :وقالت ،نفقة (1)فانقضت عدتك به وال

وتبعه  ،(3)كذا قاله ابن احلداد  ،وليس له الرجعة ،النفقة (2)نه طلقها فيه فلهاإالوقت الذي تقول 
 .فيه حبثٌ  (5)ولإلمام ،(4)األصحاب

بل قبلها  :توقال ،طلقتك بعد الوضع وأنت يف العدة فلي الرجعة :الزوج ولو عكسا فقال
 .(6)وال نفقة هلا ،فالقول قوله يف بقاء العدة وثبوت الرجعة ،وقد انقضت

 ،ىلو ولو كان الزوج قد أصاهبا قبل الوضع بعد الوقت الذي زعم أهنا مطلقٌة فيه يف األ  
مقتضى  وإذا راجعها يف الثانية ف ،والذي زعمت هي أهنا مطلقٌة فيه يف الثانية مل يلزمه مهرٌ 

وكذا لو اختلفا يف أصل الطالق البائن  ،(7)قها[استحقا]إلنكارها  ؛كالمهم أن ال نفقة هلا
لكن  ،م  س  يف الق   (8)وهو ما أورده الرافعي ،فمقتضاه أهنا ال تطالب بنفقةٍ  ،وأنكره الزوج وحلف

 .(10)على استحقاقها نص هنا يف األم (٩)الشافعي

 تستحق السكىن أو جمموعةً  ،أو ابلطلقات الثالث متفرقةً  ،البائن ابخللع :املعتدة الثالثة
فيه  ؟وهل ذلك هلا أو للحمل ،إال أن تكون حاماًل فتستحقها أيضاً  ،دون النفقة والكسوة

                                                           

 يف )ز(: فال. (1)
 يف )ز(: وهلا. (2)
 .286انظر: املسائل املولدات    (3)
 .٩/66، روضة الطالبني 10/3٩انظر: الشرح الكبري  (4)
 .15/508انظر: هناية املطلب  (5)
 .10/3٩، الشرح الكبري 15/508انظر: هناية املطلب  (6)
 يف )ط(: استحقاقاً، واملثبت من: )ز(. (7)
 .10/40،3٩و  8/361انظر: الشرح الكبري  (8)
 .5/٩7انظر: األم  (٩)
، املطلب العايل 3/437،436، أسىن املطالب 10/40،3٩و  8/361انظر: الشرح الكبري  (10)

 .1٩8حتقيق: أنذر كل مسافر/
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ويبتين عليهما ما لو كان احلمل رقيقًا لرق  ،أهنا للحامل بسبب احلمل :أصحهما ،(1)قوالن
مل وجبت هنا للحإ :إن قلناو  ،حراً كان أو عبداً  ،هنا للحامل وجبت على األبإ :فإن قلنا ،ه  مّ  أ  

 .(2)هعلى سيد

للحامل  :وإن قلنا ،هنا للحمل مل جتب عليهإ :فإن قلنا ،ولو طلق العبد زوجته احلامل
 .(4)فوجهانهنا للحمل إ :إن قلنا :(3)وقال ابن الصباغ ،وجبت

 أربعة ويف استحقاقها النفقة إذا كانت حامالً  ،املعتدة عن فراق الفسخ :املعتدة الرابعة

 :(5)طرق  

 ،فهو كالطالق يف استحقاق النفقة ،إن حصل مبا ال مدخل هلا فيه كردة الزوج :أحدها
عيبه على أو ب ،كفسخها إبعساره على املذهب أنه ليس بطالقٍ   ،هلا فيه مدخلٌ  (6)]كان[وإن 

و مقيٌد مبا وه ،أو خبيار العتق كذا أطلقوه ،ثبت اخليارالطارئ بعد الدخول ي   (7)/الصحيح أن
 ،القول بثبوته أو خبيار احللف على ،أو فس خ الزوج بعيبها ،إذا طرأ عتق الزوج أيضاً قبل الوضع

                                                           

 .10/41،40والقول الثاين: أهنا للحمل، انظر: الشرح الكبري  (1)
، روضة الطالبني 10/41،40، الشرح الكبري 365-6/361، التهذيب 11/465انظر: احلاوي  (2)

٩/66. 
 .210ر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/انظ (3)
، الشرح 6/365الوجه األول: جتب عليه النفقة، والوجه الثاين: ال جتب عليه النفقة، انظر: التهذيب  (4)

 .10/41الكبري 
، 44-10/41، الشرح الكبري 6/21٩، الوسيط 3/157، املهذب 11/467،466انظر: احلاوي  (5)

 .15/221،220، كفاية النبيه ٩/66روضة الطالبني 
 ( و )ز(: مل يكن، ولعل الصواب كما هو مثبت.يف )ط (6)
 ب(.110/٩) (7)
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 :إن قلنا ؟(1)لحملأو ل ،يبتنيان على أهنا للحامل قوالنففي النفقة  ،سقط املهرفهذا الفسخ ي  
 .(3)اإلمام البناء (2)ومل يرض، للحمل وجبت وإال فال

رَّج  هل يضاف إليها حىت خي    ،والفراق ابللعان إذا مل ينف احلمل على املذهب يف جوازه
فيه  ؟أو ال فتكون كفرقة الطالق تستحق فيه النفقة قطعاً  ،إجياب النفقة هلا على القولني

 .(4)الثاين :أصحهما ،وجهان

ر ط  شوإذا جرى اخلالف يف هذا وجب جراينه يف أن فرقة اللعان هل ت   :(5)قال اإلمام
 .وإن نظران إىل إثباته فال ،شطرفإن نظران إىل جانبها ت   ؟الصداق

قة للحمل يبتنيان على أن النف ،قوالنأن يف املعتدة عن مجيع الفسوخ  :الطريق الثاين
 .(7)ويدخل فيه فرقة اللعان ،أو للحامل فال ،(6)]فتجب[

 ،قوالردة فهو كالطال ،أن الفراق إن كان بسبٍب عارٍض كالرضاع :وهو أصحها والثالث
وال خيفى أن اللعان من  ،(8)فقوالنوالغرور  ،وإن استند إىل سبٍب مقارٍن للعقد كالعيب

 .(٩)العوارض

                                                           

 يف )ز(: للحمل أو للحامل. (1)
 يف )ز(: يرتض. (2)
 .15/220، كفاية النبيه 10/41، الشرح الكبري 15/487،486انظر: هناية املطلب  (3)
 .10/42انظر: الشرح الكبري  (4)
 .15/48٩،488انظر: هناية املطلب  (5)
 يف )ط( و )ز(: وجبت، ولعل الصواب كما هو مثبت. (6)
 .15/220، كفاية النبيه 10/41انظر: الشرح الكبري  (7)
 .10/41القول األول: جتب النفقة، والقول الثاين: ال جتب النفقة، انظر: الشرح الكبري  (8)
 .15/221،220، كفاية النبيه 10/41انظر: الشرح الكبري  (٩)
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استحقاق  وحيث ال تستحقها ففي ،أهنا تستحق النفقة حيث تستحق السكىن :والرابع
أن حكمها  :وجه   ردهتاأو  ،ويف اليت انفسخ نكاحها بردته ،كاملوطوءة بشبهةٍ   (1)قوالنالنفقة 

 .(2)هاوغري  وهو يقتضي جميء طريقٍة هنا فارقٍة بني االنفساخ ابلردة ،حكم الرجعية

 ،سواءٌ جعلناها للحمل أو للحامل ،أهنا ال نفقة هلا (3)ولو نفى ولد املالعنة يف لعانه فالنص
النفقة للحامل فلها النفقة وإال  :إن قلنا :(5)وقال القاضي ،القطع به واستشكله (4)اإلمام ىورو 
 طريقانه وفي ؟وقد رده بعضهم إىل اخلالف يف أن فرقة اللعان فرقة طالٍق أو فسخٍ  ،فال

 .(7)الوجهنيوتستحق السكىن يف أظهر  ،(6)تقدما

 ،ت النفقةله أن يالعن لنفيه فالعن سقط :وقلنا ،مث ظهر هبا محلٌ  ،ولو أابن امرأته ابلطالق
 .(8)وجهنيحتمل وإال فت ،إن أثبتناها للمالعنة فلهذه أوىل :فقال القاضي الطربي ،وأما السكىن

 

 

                                                           

 .328القول األول: تستحق النفقة، والقول الثاين: ال تستحق النفقة، راجع  :  (1)
 .15/221، كفاية النبيه 10/41انظر: الشرح الكبري  (2)
 .8/33٩انظر: خمتصر املزين  (3)
 .15/48٩انظر: هناية املطلب  (4)
 .21٩،218انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (5)
 راجع الطريقان األول والثاين. (6)
ى يف أن النيب صلى هللا عليه وسلم قض)) ملا روى ابن عباس:والوجه الثاين: ال تستحق السكىن؛  (7)

، قان بغري طالقألهنما مفرت و ؛ ((، وال نفقة هلا وال بيتمعان أبداً فرق بينهما وال جيتأن ي   املتالعنني
 .10/42، الشرح الكبري 11/237انظر: البيان 

الوجه األول: ليس هلا السكىن، والوجه الثاين: هلا السكىن، انظر: التعليقة للقاضي الطربي حتقيق:  (8)
 .10/42، الشرح الكبري 11/485، حبر املذهب 111،110مرضي الدوسري/
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 فرع  

ب طال  ]يأنه  (1)فاملنصو  ،مث أكذب نفسه واستلحقه ،ونفى احلمل إذا العن احلامل  
فإن جعلناها  ،هذا تفريٌع منه على أن النفقة للحامل :فقال بعضهم ،مضى واختلفوا ما (2)[نفقةب

 ؛هبا على القولني (4)[بطال  يو ] ،هو على إطالقه :وقال األكثرون ،هبا (3)[بطال  ]يللحمل مل 
 .(5)ألهنا مصروفٌة إىل احلامل

 (7)والنص ،مث استلحقه حلقه ،عليه (6)[وأنفقت]فلو أرضعت الولد املنفي  ،إذا ع رف ذلك
أهنا ال  :وجه  وفيه  ،وأخذ به اجلمهور ،انفقته ابقتصادٍ  (8)/أهنا ترجع عليه أبجرة إرضاعه ومبا

 ؟(٩)جاألم هل متلك االستدانة على الزو وهو راجٌع إىل اخلالف يف أن  ،ترجع

 

 

 

 

                                                           

 .8/33٩انظر: خمتصر املزين  (1)
 يف )ط(: تطالب ابلنفقة، واملثبت من: )ز(. (2)
 ن: )ز(.يف )ط(: تطالب، واملثبت م (3)
 يف )ط(: تطالب، واملثبت من: )ز(. (4)
 .10/42، الشرح الكبري 11/238،237انظر: البيان  (5)
 : نفقت، ولعل الصواب كما هو مثبت.يف )ط( و )ز( (6)
 .5/254انظر: األم  (7)
 أ(.111/٩) (8)
 .10/42، الشرح الكبري 15/4٩0انظر: هناية املطلب  (٩)
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لنفقة هلا ويف وجوب ا ،شبهٍة اخللية من الزوج ءاملعتدة احلامل من وط :املعتدة اخلامسة

 (1)رتض اإلمامومل ي ،أو للحامل فال جتب ،مبنيان على أهنا للحمل فتجب على الواطئ ،وجهان
وأشار  ،(3)قوالن وفيه ؟(2)[هناجتنا]جتب نفقته يف حال مأخذمها أنه هل  :وقال ،البناء

 .(5)فيه كالمٌ والرافعي معه  ،إليه (4)القاضي

 :(6)أوجه   ثالثةواعلم أن الشبهة يف الوطء من 

 .أو ملكٍ  ،ها مباحًة له بنكاحٍ نَّ ن ظ  كوطئه م    ،شبهة  يف احملل

 .أو خمتلٍف فيه ،أبن يطأ يف نكاٍح فاسدٍ  ،وشبهة  يف الطريق

 .أو جاريًة ميلك بعضها ،أبن يطأ جارية ابنه ،وشبهة ملك  

ة ظ فيها هل صارت املوطوءوأما األخرية فينبغي أن يالح   ،واحدٌ  (8)[نييولاأل  ]يف  (7)فاحلكم
فينبغي يف  ، تصريال :وإن قلنا ،قطعاً  نفقتهتصري فتجب  :فإن قلنا ،وفيه خالفٌ  ؟أم ولٍد أم ال

فعلى  ؟ه  مّ  بىن على أن الولد ينعقد حراً كله أم بقدر ما ميلكه من أ  األمة اليت ميلك بعضها أن ي  
صل حت وإن مل ،إن حصلت سرايٌة فكذلك ،نظروعلى الثاين ي   ،األول يكون احلكم كما تقدم
 .(٩)امفينبغي أن تكون النفقة عليه

                                                           

 .15/4٩1انظر: هناية املطلب  (1)
، ومعىن اجتنانه: أي كونه جنيناً يف بطن 10/43يف )ط( و )ز(: اجتنابه، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)

 أمه.
 .10/43القول األول: جتب نفقته، والقول الثاين: ال؛ ألن الولد جزءٌ من األم، انظر: الشرح الكبري  (3)
 .22٩: أنذر كل مسافر/انظر: املطلب العايل  حتقيق (4)
 .10/43،42، الشرح الكبري 6/365انظر: التهذيب  (5)
 .13/104، كفاية النبيه 227انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (6)
 يف )ز(: واحلكم. (7)
 يف )ط( و )ز(: األولتني، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (8)
 .227انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (٩)
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 فرع  

اخللع وإن  ألن ؛املختلعة احلامل تستحق النفقة على القولني معاً  :قال بعض األصحاب
ما تقدم من إجراء اخلالف يف ردته واإلرضاع من جهته أن جيري  وقياس ،لعلةٍ عل فسخًا ج  

وإن جزموا ابقتضائه  ،فيه (2)وكذا الغزايل ،يف ابب املتعة (1)وقد أشار إليه صاحب التنبيه ،هنا
 .(5)فيه (4)(يتمارى)ومنهم من  :(3)قال اإلمام ،التشطري

 فصل  

 :أيضاً  مسائليتفرع على القولني يف أن نفقة البائن للحامل أو للحمل 

عترب كفايتها فتزاد أو ي   ،(7)أن النفقة الواجبة هلا هل تتقدر كنفقة الزوجة :(6)أحدها
قال  ،(10)رأوه متفقًا عليه (٩)ورمبا[ ،]األكثرون األولالذي أورده  ؟حبسب احلاجة (8)وتنقص
 :(12) طريقانفيه  :(11)اإلمام

                                                           

 .168انظر: التنبيه    (1)
 .5/268انظر: الوسيط  (2)
 .13/183انظر: هناية املطلب  (3)
 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (4)
 .221، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/8/28٩انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: األوىل. (6)
 : تقدر كنفقة الزوجية.يف )ز( (7)
 يف )ز(: فيزاد وينقص. (8)
 يف )ط(: األولون األكثرون ومبا، واملثبت من: )ز(. (٩)
 .٩/68، روضة الطالبني 10/44،43انظر: الشرح الكبري  (10)
 .15/504انظر: هناية املطلب  (11)
 يف )ز(: وروى اإلمام فيه طريقني. (12)
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 :وإن قلنا ،حبسب الكفاية (1)فتزاد وتنقص ،ربت كفايتهاهنا للحمل اعت  إ :إن قلنا :أحدمها
 :فوجهانهنا للحامل إ

 .وهو القياس ،(2)قدرت   :أحدمها 

 .ضرر الولديتال لئ ؛سواٌء زاد على نفقة الزوجة أو نقص ،عترب الكفايةت   :والثاين 

للحمل  :وإن قلنا ،النفقة للحامل فهي مقدرةٌ  :أان إن قلنا ،عكس هذا :واثنيهما
 .(3)فوجهان

أو املدين إذا مل  ،نفقته املد (5)أن القريب هل تتجاوز (4)سيأيتعلى خالٍف  وهلما التفاتٌ 
 ؟يكفه ذلك

 ،وجيب اإلدام ،ويراعى فيها كفايتها ،ال خالف يف أن هلا املطالبة ابلنفقة :(6)وقال القاضي
أن  :عن املروزي (٩)ويف البيان ،(8)/يف الكسوة (7)وكذا قاله املتويل ،وتسقط إبسقاطها ،وكسوهتا

 .(10)العصمة والرجعية كاليت يف ،وأما احلامل اليت يف العصمة فال تزاد اتفاقاً  .الكسوة ال جتب

                                                           

 يف )ز(: فيزاد وينقص. (1)
 يف )ز(: يقدر. (2)
 .15/504الوجه األول: ت عترب الكفاية، والوجه الثاين: يلزم التقدير، انظر: هناية املطلب  (3)
 .37٩انظر:    (4)
 يف )ز(: جتاوز. (5)
 .232،231انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (6)
 .231انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (7)
 ب(.111/٩) (8)
 .11/236انظر: البيان  (٩)
 .8/263، النجم الوهاج 232،231انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (10)
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أنفقه ينبين  فرجوعه مبا ،مث ابن أن ال محل ،لو أنفق على البائن على أهنا حاملٌ  :الثانية
و له أتخريها إىل أ ،على أنه هل جيب عليه تعجيل النفقة عند ظهور احلمل بتسليمها كل يومٍ 

 :(1)قوالنوفيه  ؟أن تضع فيسلمها دفعًة واحدةً 

 .أو إقراره ،فال تسلم هلا النفقة حىت يثبت الوضع ببينةٍ  ،ال جيب تعجيلها :أحدمها

 .أنه جيب :وأصحهما

جيب  :فإن قلنا ،علمأنه ي   والصحي  ؟علميف أن احلمل هل ي   (2)القولنيومها مبنيان على 
شرتط وال ي   ،أو رجٌل وامرأاتن ،أو رجالن ،فعليها إقامة البينة أربع نسوةٍ  ،فادعت ظهوره وأنكر

 .(4)أو ستٍة على أصح الوجوه ،شهادهتن به بعد مضي أربعة أشهٍر له (3)أن تكون

 :وإن قلنا ،قهفله اسرتداد ما أنف ،أو دونه ،ولو ابن أن ال محل بعد أن أنفق إبثباته ابلبينة
فقٌة فإن مل يذكر أن املعط ى ن ،أو بدونه ،م أبمر احلاكم كان له االسرتدادفإن سلَّ  ،ال جتب

ابن عدم  إن فإن ش ر ط  الرجوع ،وإن ذكر أنه نفقٌة معجلةٌ  ،ويكون متطوعاً به ،معجلٌة مل يسرتد
 جهني يف نظريه يفومها كالو  ،أنه يرجع أيضاً  :أصحهما ،(5)فوجهانوإال  ،االستحقاق رجع

 .(6)الزكاة املعجلة

                                                           

 .٩/68، روضة الطالبني 10/45انظر: الشرح الكبري  (1)
 .10/45والقول الثاين: ال ي علم، انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: يكون. (3)
وهذا رأي اجلمهور، وهو الراجح، خالفًا ملا رواه ابن كٍج عن بعض األصحاب، أنه اشرتط م ضي  (4)

أربعة أشهٍر، أو ستٍة، ولذا قال املصنف رمحه هللا راداً على من قال بذلك: وال يشرتط....إخل، انظر: 
 .٩/68، روضة الطالبني 10/45الشرح الكبري 

 .10/46لشرح الكبري والوجه الثاين: ال يرجع، انظر: ا (5)
 .٩/6٩،68، روضة الطالبني 10/46انظر: الشرح الكبري  (6)
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ل (1)ج القفالوخرَّ   وهبته :فأعطاه شيئًا وقال ،متاعًا من رجلٍ  (2)عليهما ما إذا ابع الدالَّ
ل ،منك ه أن إن علم أن ليس علي :فقال ؟هل حيل ،نعم :فقال ،وهبته مين :أو قال له الدالَّ

وفيه نظٌر  ،وللمشرتي الرجوع به ،وإن ظن أنه جيب عليه أن يعطيه فال ،يعطيه شيئًا حل له
 .(3)لإلمام

 فرع  

 تسقط نفقة ال جيب التعجيل مل :فإن قلنا ،أو يف بعضها ،لو مل ينفق عليها يف مدة احلمل
 :(5)فطرق   (4)جيب :وإن قلنا ،املدة املاضية

للحامل مل  (6)(:فإن قلنا) ؟أن سقوطها ينبين على أن النفقة للحمل أو للحامل :أحدها
 .للحمل سقطت :وإن قلنا ،تسقط

 .على القولني معاً )أهنا ال تسقط  :والطريق الثاين

أهنا ال  :والصحي  ،(8)(7)(وجهنيأن يف سقوطها على القول أبهنا للحمل  :والثالث
 .تسقط

                                                           

 .10/46انظر: الشرح الكبري  (1)
ل: اجلامع بني البيعني، انظر: اتج العروس  (2)  .28/4٩8الدالَّ
 ريغاهلبة عقد متليك، والظنون ال ت  ألن املسألة مفروضة فيه إذا وهب من الدالل، و قال اإلمام: " (3)

 .٩/6٩، روضة الطالبني 10/46، الشرح الكبري 15/510"، انظر: هناية املطلب مقتضيات العقود
 يف )ز(: أوجبناه. (4)
 .٩/6٩، روضة الطالبني 10/47،46، الشرح الكبري 11/485انظر: حبر املذهب  (5)
 مكرر يف: )ط(. (6)
 مكرر يف: )ز(. (7)
 .10/47والوجه الثاين: السقوط، انظر: الشرح الكبري  (8)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 343 - 
 

 ،نفقهمث ابن الفساد وف رق بينهما مل يرجع مبا أ ،نكاحًا فاسداً ولو أنفق على اليت نكحها 
وحكم ما إذا ابن أن احلمل من غريه أبن أتت به ألكثر من أربع سنني من طالقه حكم ما إذا 

 .(1)مابن أن ال محل يف مجيع ما تقد

وأن يف  ،أن املتوىف عنها زوجها ال تستحق النفقة حائالً كانت أو حامالً  (2)تقدم :الثالثة

ل إىل عدة مث مات مل تنتق ،فإذا أابن زوجته ابلطالق وهي حاملٌ  ،قولنياستحقاقها السكىن 
 :(3)حلدادقال ابن ا ؟وهل تسقط نفقتها ،بل تكمل العدة ابلوضع خبالف الرجعية ،الوفاة

 (5)/وكذلك تستحق هذه السكىن ،قولنا أهنا جتب للحامل :(4)وقال الشيخ أبو علي ،تسقط
 .سقول أيب علي أقي   :(7)وقال الغزايل ،قول ابن احلداد واستبعد خالفه (6)وصحح اإلمام ،قطعاً 

النفقة  :إن قلنا :(٩)وتبعه املتويل (8)قال القاضي ،أعتق أم ولده وهي حامٌل منه :الرابعة
 .للحامل فال :وإن قلنا ،للحمل لزمه نفقتها

                                                           

 .10/46، الشرح الكبري 15/508، هناية املطلب 11/470،46٩انظر: احلاوي  (1)
 .76راجع    (2)
 .10/44انظر: الشرح الكبري  (3)
 انظر: املصدر السابق. (4)
 أ(.112/٩) (5)
 .15/508،507انظر: هناية املطلب  (6)
 .2/118انظر: الوجيز  (7)
 .254انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (8)
قلت: لكن املصنف، والرافعي، والنووي رمحهم هللا نقلوا عن املتويل عكس ما هو يف التتمة، فإنه قال  (٩)

هناك: "إن قلنا: النفقة للحمل مل تستحق مطالبته ابلنفقة؛ ألن الولد مملوٌك، وإن قلنا: النفقة هلا 
، 10/48الشرح الكبري ، 230،22٩فتستحق النفقة"، انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/

 .٩/70روضة الطالبني 
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 :(2)واملتويل ،(1)قال القاضي ؟نفقة احلامل هل جتب على اجلد عند موت األب :اخلامسة
قال  ،ال جتب عليه على القولني معاً  :(3)وقال البغوي ،هنا للحمل وجبت وإال فالإ :إن قلنا
 .ويقرب منه كالم أيب علي :(4)الرافعي

هو كما ذكران  :(6)قال القاضي ؟نفقتها فيه (5)لو كان للحمل ماٌل فهل جتب :السادسة
لمت فإذا وضعته س   ،النفقة للحمل وأهنا تؤخر إىل الوضع :إن قلنا :(7)قال ابن كجٍ و ، يف اجلد

جيل فال جيب التع :وإن قلنا ،وحيتمل عندي أن تكون على األب :قال ،النفقة من ماله إليها
إذا وضعت ف ،لكن ينفق األب عليها ،واملؤانتكما ال جتب فيه الزكاة   ،ؤخذ من مال احلملت

 .(8)وجهانففي رجوعه يف مال الصيب 

 ،وطالبته بنفقة شهٍر قبله ،اليوم (٩)وضعته :تلفا يف وقت الوضع فقالتاخلو  :السابعة
 :(11)قال الرافعي، البينة اوعليه ،القول قوهلا :(10)قال ابن احلداد ،بل وضعت  منذ شهرٍ  :وقال

ذه النفقة ه فهو مبيٌن على أن ،أما إذا جعلناها للحمل ،النفقة للحامل :وهو ظاهٌر على قولنا
 .ال تسقط مبضي الزمان

                                                           

 .254انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (1)
 .230انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (2)
 .6/365انظر: التهذيب  (3)
 .10/48انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: جيب. (5)
 .255،254فر/انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسا (6)
 .10/47انظر: الشرح الكبري  (7)
 .10/47الوجه األول: يرجع، والوجه الثاين: ال يرجع، انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ز(: وضعت. (٩)
 .288انظر: املسائل املولدات    (10)
 .10/47انظر: الشرح الكبري  (11)
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عىن هلذا النفقة للحمل فال م :فإن قلنا ،رض هذا االختالفولو كانت املبتوتة رقيقًة وف  
 .(1)فاحلكم كما يف احلرة ،للحامل :قلناوإن  ،االختالف

فإن أوجبنا  ،أو بنكاٍح فاسٍد وبني الواطئ ،ولو وقع هذا االختالف بني املوطوءة ابلشبهة
 .(2)وإن مل نوجبها فال معىن له ،النفقة للحمل فالقول قوهلا بيمينها

بل  :وقال ،(5)]شهٍر[ ملدة (4)ولدت منذ شهٍر فعليك نفقة املولود :فقالت (3)كسولو ع  
ابتىن ذلك على أن األم إذا أنفقت على الولد واستدانت نفقته هل ترجع على  ،أمس وضعت  

 .(6)وسيأيت إن شاء هللا ؟األب

وإن  ،هنا للحامل سقطتإ :إن قلنا :(7)قال املتويل ،لو أبرأت الزوجة عن النفقة :الثامنة
 :(10)وقال الرافعي، أنه جزم بصحة إبرائها (٩)وقد مرَّ عن القاضي ،للحمل فال (8)(هناإ) :قلنا

اضي وإن كان عن امل ،إن كان اإلبراء عن نفقة الزمن املستقبل فقد مرَّ حكمه :لك أن تقول
رف إليها بعد صوقد مرَّ أن الظاهر أهنا تصري ديناً هلا حىت ت  ، فالنفقة مصروفةٌ إليها على القولني

 .نبغي أن يصح إبراؤها على القولنيفي ،الوضع أيضاً 

                                                           

 .٩/70، روضة الطالبني 10/47انظر: الشرح الكبري  (1)
 .٩/70، روضة الطالبني 10/48،47انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: عكسا. (3)
 يف )ز(: الولد. (4)
 .10/48سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: الشرح الكبري  (5)
 .٩/70، روضة الطالبني 10/48، الشرح الكبري 385انظر:    (6)
 .231انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (7)
 قط من: )ز(.س (8)
 .256،255انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (٩)
 .10/48انظر: الشرح الكبري  (10)
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ن النفقة للحامل إ :إن قلنا :(1)قال ابن كجٍ  ،لو نشزت املرأة وهي حاملٌ  :التاسعة
والرتدد يف البائن ال يف  ،والصحيح سقوطها :(2)قال الرافعي ،للحمل فال :وإن قلنا ،سقطت
 .(3)أو ارتدت ،وكذا احلكم لو أسلمت .انتهى ،الزوجة

إن  ،نفقة اخلادم ينبين على القولني (4)/فاستحقاقها ،دملو كانت البائن ممن خت   :العاشرة
 .(5)وإال فال ،النفقة هلا استحقتها :قلنا

 فرع  

فإن كانت  ،فأراد مقاصصتها (6)[قرضٌ  اعليهله ]وكان  ،وجب هلا على زوجها نفقةٌ وكسوةٌ 
 .(7)موسرًة جاز وإال فال

 

 

 

 

 

                                                           

 .10/48انظر: الشرح الكبري  (1)
 .10/48انظر: الشرح الكبري  (2)
 .255انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (3)
 ب(.112/٩) (4)
 .256، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/٩/46انظر: روضة الطالبني  (5)
 سقط من: )ط(، ويف )ز(: كالم غري مفهوم، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (6)
 .11/227انظر: البيان  (7)
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 يف اإلعسار مبؤنات النكاح وبالصداق: الباب الثالث

إن شاءت صربت  ،يف القدمي واجلديد أن املرأة ابخليار (1)فاملنصو فإذا أعسر ابلطعام 
 ،لفسخوإن شاءت طلبت ا ،أو استقرضت ونفقتها يف ذمته إىل أن يوسر ،وأنفقت من ماهلا

 :(3)طريقانولألصحاب  ،ال خيار هلا :وقد قيل :(2)وقال يف األم

 :قولنيأن فيه  :أظهرمها

 .أن هلا حق الفسخ :أصحهما 

 .فيتوهبذا أ   :جده أنه قال نع (4)ونقل الروايين ،ال :واثنيهما 

هو  :(6)والروايين ،(5)وقال ابن كجٍ  ،وهو ما أورده العراقيون، القطع ابألول :والطريق الثاين
 .األظهر

 ،ذا التفريقوحقيقة ه ،واملعجوز عنه ،العجز :مخسة أطراف  وعلى الصحيح يقع النظر يف 
 .(7)ويف من له ذلك ،ويف وقته

 

 

                                                           

 .5/٩8انظر: األم  (1)
 .5/٩٩انظر: األم  (2)
، الشرح الكبري 475-11/473ب ، حبر املذه15/45٩، هناية املطلب 3/154انظر: املهذب  (3)

 .25٩،258، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/٩/72، روضة الطالبني 48،10/4٩
 .11/473انظر: حبر املذهب  (4)
 .10/4٩انظر: الشرح الكبري  (5)
 .11/475انظر: حبر املذهب  (6)
 .10/4٩انظر: الشرح الكبري  (7)
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 العجز :الطرف األول

ملك ماالً  فإن ،فاملتصف بذلك عاجٌز قطعاً  ،أن ال ميلك ماالً وال يقدر على كسبه :وهو
إلخفاء  ؛أو حباكم بلدها ،وعجزت عن أخذها بنفسها ،وامتنع من تسليم النفقة مع وجداهنا

 .(1)الوجهني يكن هلا الفسخ يف أظهر أو لغرره مل ،ماله

أو  ،ومنشأ اخلالف أن هذا اخليار ثبت لنقص الزوج وتعيبه ابإلعسار :(2)قال الغزايل
 .فعلى األول يثبت ؟بعدم النفقة (3)لضررها

أو  ،على أخذ حقها ابلسلطان (6)إذا مل تقدر (5)[امحمله]وعندي أن  :(4)قال اإلمام
القدرة على خالصه  (7)وخصص الرافعي ،فإن قدرت فال فسخ هلا ،حقها من ماله أبخذها

 .ابلسلطان مبا إذا كان له ماٌل ظاهٌر يوفيها منه

ال خيار  األظهرفعلى  ،(8)الوجهانففيه  ،ولو غاب وهو موسٌر يف غيبته ومل يوفها حقها
 القضاةر واختا ،لكن إن كان بلده معلومًا يبعث حاكم بلدها إىل حاكم بلده ليطالبه ،هلا

                                                           

 .10/50، الشرح الكبري 6/222والوجه الثاين: هلا الفسخ؛ ألهنا تتضرر بذلك، انظر: الوسيط  (1)
 .6/222انظر: الوسيط:  (2)
 يف )ز(: لتضررها. (3)
 .15/460انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ط(: حملها، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ز(: يقدر. (6)
 .10/50انظر: الشرح الكبري  (7)
 أي: الوجهان يف املسألة السابقة، ومها: هلا اخليار، وال خيار هلا. (8)
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وصححه  ،(5)ومال إليه ابن الصباغ ،أن هلا الفسخ (4)(3)وأبو املكارم ،(2)والروايين ،(1)الطربي
 (7)وريولصاحبه أيب احلسن الشهرز  ،قد صححه الغزايل يف مسألة املفقود :وقال (6)ابن الصالح

 .(8)تصنيٌف يف تقريره وتصحيحه

 قيث]وإن مل  ،إن قدر احلاكم على االقرتاض عليه فليفعل :(٩)وقال الغزايل يف فتاويه
 ،فإن كانت املدة تطول يف املكاتبة ورأى الفسخ أصوب كان له ذلك ،القرض (10)[إبعادة

 ،يف احلاضر املمتنع املوسر بعدم الفسخ (13)(12)وابن الصباغ ،(11)وجزم طائفٌة منهم املاوردي
يثبت إن كان  :ااثلثه ،ثالثة أوجه  وإذا مجع ت بينهما حصل فيهما ، وذكروا اخلالف يف الغائب

 .وال يثبت إن كان حاضراً  ،غائباً 

                                                           

 .٩6انظر: التعليقة للقاضي الطربي حتقيق: مرضي الدوسري/ (1)
 .11/473انظر: حبر املذهب  (2)
 ،وهو صاحب العدة اليت وقف الرافعي عليها ،ابن أخت صاحب البحر ،أبو املكارم الروايينهو:  (3)

طربي فقد وأما صاحب العدة الوهو من الطبقة الرابعة عشرة،  ،مل يذكروا وقت وفاته ،ونقل عنه كثريا
 .1/315، انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة مر يف الطبقة الثانية عشرة

 .10/50انظر: الشرح الكبري  (4)
 .268انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (5)
 .2/454انظر: فتاوى ابن الصالح  (6)
ويف يف ت ،علي بن حممود بن علي القاضي العالمة مشس الدين أبو احلسن الشهرزوري الكرديهو:  (7)

، طبقات 8/301،300، انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي وسبعني وستمائة شوال سنة مخسٍ 
 .2/142الشافعية البن قاضي شهبة 

 .٩/72، روضة الطالبني 10/50انظر: الشرح الكبري  (8)
 .٩1انظر: فتاوى الغزايل    (٩)
 .٩1يف )ط(: يبق إبعارة، ويف )ز(: يثق إبعارة، واملثبت من: فتاوى الغزايل    (10)
 .11/457انظر: احلاوي  (11)
 بعد قوله: وابن الصباغ، وهي غري صحيحة. يف )ز(: زايدة: "جزموا" (12)
 .26٩،268انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (13)
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 ، جيز الفسخعلم يساره وال إعساره ملفلو مل ي   ،ال جيوز الفسخ يف الغائب املوسر :قلنا (1)وإن
أثبتت إعساره عند حاكم بلدها  (6)وإن ،(5)واخلوارزمي ،(4)والبغوي ،(3)الغزايل (2)/وصححه

 ؟فسخ حينئذٍ ي   فإن مل حيضر ومل يبعث النفقة ،أو يتوقف ذلك إىل أن ي بعث إليه ،فيجوز الفسخ
 .(7)وجزم به املتويل ،أوهلما :أظهرمها ،وجهانفيه 

فإن كان على ما دون مسافة القصر مل يكن هلا  ،ولو كان الزوج حاضرًا وماله غائبٌ 
 .(8)وإن كان على مسافة القصر فلها الفسخ ،ويؤمر بتعجيل اإلحضار ،الفسخ

 :(٩)ال الرافعيق، األجل قريباً إال أن يكون  ،ولو كان له ديٌن مؤجلٌ ال ميلك غريه فلها اخليار
فإن   ،وإن كان حااّلً  ،ضبط القرب مبدة إحضار الغائب إىل ما دون مسافة القصرشبه أن ي  وي  

قال  ،فإن كان غائباً  ،وإن كان على مليٍء حاضٍر فال خيار ،كان على معسٍر فلها اخليار
 .وفيه نظرٌ  ،كما لو كان غائباً وهو موسرٌ   (10)وجهانفيه  :املاوردي

لى اخلالف ابتىن ذلك ع ،وأما الذي ال ميلك شيئاً لكنه يقدر على االكتساب ومل يكتسب
ف فإن أوجبناه ففي ثبوت حق الفسخ به اخلال ،اآليت يف وجوب االكتساب كنفقة الزوجة

                                                           

 يف )ز(: فإن. (1)
 أ(.113/٩) (2)
 .6/148انظر: الوسيط  (3)
 .6/357انظر: التهذيب  (4)
 .26٩انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (5)
 يف )ز(: فإن. (6)
 .10/50، الشرح الكبري 253،252، تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/3/154انظر: املهذب  (7)
 .٩/73، روضة الطالبني 10/50، الشرح الكبري 11/45٩انظر: احلاوي  (8)
 .10/50انظر: الشرح الكبري  (٩)
، روضة 11/45٩،458الوجه األول: هلا اخليار، والوجه الثاين: ليس هلا اخليار، انظر: احلاوي  (10)

 .٩/73الطالبني 



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 351 - 
 

 ،ا الفسخفاإلعسار حمقٌق فله ،ال جيب :وإن قلنا ،واألصح املنع ،املتقدم يف الغين املمتنع
 .(2)أطلق القول فيه أبنه معسٌر حمققٌ  (1)واإلمام

 ايمٍ ولو كان يكسب يف يوٍم ما يكفي أل ،ولو كان يكتسب كل يوٍم قدر النفقة فال خيار
يف األسبوع يومًا تكفي أجرته لنفقة  (5)[الذي ينسج (4)اجسَّ كالنَّ ] ،(3)ماضيٍة فال خيار أيضاً 

وقد  ،ذكران يف املال الغائب على مسافة القصر أن هلا اخليار (7)لكن :(6)قال الرافعي ،األسبوع
واملختار ما ذكروه أن ال  :(8)قال النووي ،والوجه التسوية ،ميكن إحضاره فيما دون أسبوعٍ 

 .(٩)خيار

وإن   ،ثةٍ أو ثال ،رجى زواله يف يومنيولو عجز عن االكتساب ملرٍض فال فسخ إن كان ي  
 .(11)تطول فلها الفسخ (10)كانت مدته

                                                           

 .15/461،460انظر: هناية املطلب  (1)
 .٩/74، روضة الطالبني 10/52انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: هلا. (3)
، اتج 2/602النساج: صانع الثياب وحائكها، يقال: ثوٌب من نسج اليمن، انظر: املصباح املنري  (4)

 .6/237العروس 
 يف )ط(: كالنساخ الذي ينسخ، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (5)
 .10/51انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ز(: قد. (7)
 .٩/74انظر: روضة الطالبني  (8)
، روضة 10/51، الشرح الكبري 45٩-11/457وما اختاره النووي هو الراجح، انظر: احلاوي  (٩)

 .٩/74الطالبني 
 يف )ز(: مقدرة. (10)
 .10/52، الشرح الكبري 11/458انظر: احلاوي  (11)
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 بعض فتعذر عليه العمل يف ،ولو كان يكتسب يف بعض أايم األسبوع ما يكفي مجيعه
 (3)[ستعمل]يوإذا مل  ،ثبوت اخليار أصحهما :(2)قال املتويل ،(1)فوجهاناألسابيع لعارٍض 

ال خيار هلا إن كان ذلك  :(4)قال املاوردي ،وحنومها أحٌد تعذرت النفقة لذلك ،والبناء ،النجار
 .(5)وإن كان يقع غالباً فلها اخليار ،يقع اندراً 

فإن   ،أو كان من جنس حقها وقلنا ابلتقا  ،وإن كان له عليها ديٌن فأمرها ابإلنفاق منه
وعلى قياسه لو   :(6)قال الرافعي ،وإن كانت معسرًة فلها اخليار ،كانت موسرًة فال خيار هلا

وٌن تستغرق ماله ومن عليه دي ،كان له عقاٌر وحنوه ال ي رغب يف شرائه ينبغي أن يكون هلا اخليار
 .(8)ماله فيها (7)[صرفي  ]ال خيار لزوجته حىت 

 فإن سلمها ،وإن كان على الزوج ،فإن كان عليها فلها اخليارولو تربع متربٌع أبداء النفقة 
 :(٩)فوجهانوإن أعطاها إايها عنه  ،إليه مث الزوج سلمها إليها فال خيار

 كما لو كان له ديٌن على إنساٍن فتربع  ،أنه ال يلزمها القبول :(11)عند الرافعي (10)/أظهرمها
 .واحٌد بقضائه

                                                           

 .247،246والوجه الثاين: ال خيار هلا: انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (1)
 .247،246انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (2)
 يف )ط(: تستعمل، واملثبت من: )ز(. (3)
 .11/458انظر: احلاوي  (4)
 .10/52انظر: الشرح الكبري  (5)
 .10/51،50انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ط(: تصرف، واملثبت من: )ز(. (7)
 .8/268، النجم الوهاج ٩/73، روضة الطالبني 10/51،50انظر: الشرح الكبري  (8)
 .8/26٩، النجم الوهاج 10/51، الشرح الكبري 6/357انظر: التهذيب  (٩)
 ب(.113/٩) (10)
 .10/51انظر: الشرح الكبري  (11)
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وجيوز أن ي بنيان على املعنيني  ،أنه ال خيار هلا :(1)وبه أجاب الغزايل يف الفتاوى واثنيهما
 ؟أو بتضررها ،املتقدمني يف أن الفسخ بعيبه ابإلعسار

صححناه  وإن ،فإن مل نصحح ضماهنا فالضامن إذا أدى كاملتربع ،ولو ضمن النفقة ضامنٌ 
 وجهاً يه وحكى بعضهم ف ،والضامن يف أداء النفقة كالزوج ،فإن ضمن إبذن الزوج فال خيار هلا

 .(3)فوجهانإذنه  (2)وإن ضمن بغري ،غريباً 

 .(4)بت يف ذمتهوالباقي يث ،ولو كان الزوج موسراً وال يعطيها إال نفقة املعسرين فال خيار هلا

هم وسبعٌة من ،هم مثانية أصناٍف وذكرهم :من أعوزهتم النفقة وقال (5)وقد مجع املاوردي
إن كانت ف، والثامن من يعجز عن حالل الكسب ويقدر على حرامه ،تقدم ذكرهم يف الفصل

كصنعة   (6)[حمظوراً ]وإن كان الفعل  ،فالواجد هلا كالعادم ،وأمثان اخلمور ،أعياانً حمرمًة كالسرقة
عمله أجراً  (8)[لتفويت]وال بد أن يستحق  ،فإهنا ال تستحق هبا األجرة املسماة ،(7)املالهي

 ،يتوصل إليه بسبٍب حمظورٍ  (10)نوالكاه   ،(٩)مج ّ ن  م  وكذا ال   ،فيصري به موسرًا فال خيار لزوجته
 ،لسبٍب فساغ له إنفاقه (11)[حمظوراً ]وإن كان  ،جري جمرى اهلبةعطي ه عن طيب نفٍس فأ  لكنه أ  

                                                           

 .٩2،٩1انظر: فتاوى الغزايل    (1)
 يف )ط(: زايدة: "يف" بعد قوله: بغري، وهي غري صحيحة. (2)
، روضة الطالبني 10/51الوجه األول: هلا اخليار، والوجه الثاين: ال خيار هلا، انظر: الشرح الكبري  (3)

 .274، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/73/٩
 .٩/73، روضة الطالبني 10/51انظر: الشرح الكبري  (4)
 .11/45٩،458انظر: احلاوي  (5)
 يف )ط(: حمضوراً، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (6)
 .3٩/4٩7املالهي: آالت اللعب، انظر: اتج العروس  (7)
 يف )ط(: لتقويت، واملثبت من: )ز(. (8)
 .24/13٩املنجم: هو الذي يدعي معرفة علم الغيب ابلنظر يف النجوم، انظر: اتج العروس  (٩)
 .36/82الكاهن: من يدعي معرفة األمور املستقبلية واألسرار، انظر: اتج العروس  (10)
 يف )ط(: حمضوراً، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (11)
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 (2)ألنه تقدم ؛ويف هذا نظرٌ  ،(1)واستحسنه الروايين ،ويسقط خيارها ،خرج به عن حكم املعسرو 
 .وجيب رده ،والكاهن حراٌم ال جيوز أكله ،كتاب البيع أن ما أيخذه املنجم  يف

 فرع  

احليلة فيه  :(3)قال القاضي ،إذا أرادت املرأة إثبات إعسار زوجها الغائب ليفسخ نكاحها
تقيم ف ،أن تدعي على رجٍل أنك ضمنت يل عن زوجي عشرة دراهٍم من جهة النفقة فينكر

النفقة  فالقاضي إن وجد له مااًل فرض ،فإذا ثبت النكاح ،البينة على إثبات الضمان والنكاح
 .(4)فس الطعاموينبغي أن يدعي ن ،ويف دعوى الدراهم نظرٌ  :قلت، وإن مل جيده فلها الفسخ ،فيه

 املعجوز عنه :الطرف الثاني

 :مسائل وفيه

ثبت ي   وحنومها ،واألقط ،احلب وما يقوم مقامه من التمر :وهو ،العجز عن القوت :األوىل

 :(5)أوجه   ثالثةويف ثبوت اخليار ابلعجز عن اإلدام  ،اخليار

 .(7)وصححه الروايين ،ثبتهأنه ي   :(6)للداركي أحدها

 .ال :وأصحهما

                                                           

 .11/477انظر: حبر املذهب  (1)
 .3أ، ب/12٩جلواهر البحرية ل انظر: ا (2)
 .274انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (3)
 .10/56، الشرح الكبري 252انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (4)
 .10/52انظر: الشرح الكبري  (5)
 انظر: املصدر السابق. (6)
 .11/475،474انظر: حبر املذهب  (7)
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أنه إن كان القوت حبيث ينساغ للفقراء بال أدٍم فال خيار ابلعجز  :(1)للماوردي واثلثها
 .اخليار (2)وإال ثبت ،عنه

 :(3)طريقانويف ثبوته ابإلعسار ابلكسوة 

 .نعم :أصحهما ،(4)وجهانفيه  :أحدمها

 .(5)القطع به :والثاين

إلعسار ابلسكىن ويثبت اب ،وهو غري سديدٍ  ؟وبىن بعضهم اخلالف على أهنا إمتاعٌ أو متليكٌ 
اخلادم على  (8)بنفقة (7)/وال يثبت ابإلعسار ،خالفه (6)وصحح البغوي ،الوجهنييف أصح 
 .(٩)الصحيح

 :(10)أقوال   ثالثةويف ثبوته ابإلعسار ابملهر 

 .(12)والغزايل ،(11)واختاره اإلمام ،ال :أحدها

                                                           

 .11/457انظر: احلاوي  (1)
 يف )ز(: يثبت. (2)
 .10/53، الشرح الكبري 11/457انظر: احلاوي  (3)
 .10/53والوجه الثاين: ال ي ثبت اخليار؛ ألن من الناس صنفاً ال يلبسون الثياب، انظر: الشرح الكبري  (4)
 أي: القطع بثبوت اخليار. (5)
 .6/356انظر: التهذيب  (6)
 أ(.114/٩) (7)
 يف )ز(: نفقة. (8)
 .15/464،463، هناية املطلب 3/154انظر: املهذب  (٩)
 .10/54،53انظر: الشرح الكبري  (10)
 .15/461انظر: هناية املطلب  (11)
 .6/223انظر: الوسيط  (12)
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 .(3)والبغوي ،(2)(1)واختاره الشريازي ،نعم :واثنيهما

 .ثبته قبل الدخول ال بعدهأنه ي   :(4)[اوأصحه]

و  وإن أعسر بعده فه ،فأعسر الزوج قبل الفرض فال خيار هلا (5)وإذا كانت املرأة مفوضةً 
 .(6)كاملسمى يف العقد

ابن  (7)]الشيخ[ قال ،ولو كانت املرأة قبضت بعض الصداق وأعسر الزوج بباقيه
واستدل أبهنا لو فسخت لكان الفسخ  ،ليس هلا الفسخ وإن كان قبل الدخول :(8)الصالح

يما وقد قبضت عوض بعضه فال سبيل إىل الفسخ ف ،ومجيع املعوض ،وارداً على البضع أمجع
مبا يقابل  فإن الفسخ هناك خيتص ،وهبذا خيالف نظريه من الفسخ ابلف ل س ،قبضت عوضه

 .(10)دون ما يقابل املقبوض ،الثمناملبيع القدر املتعذر من  (٩)[من]

سخ يف اليوم حىت لو مل تف ،لو أعسر بنفقتها مدًة مل يكن هلا الفسخ مبا مضى :الثانية
 وما جد نفقة اليوم الذي بعده مل يكن هلا أن تفسخ بنفقة أمسٍ فو   ،الذي جيوز هلا الفسخ فيه

                                                           

 .٩5هو نفسه أبو إسحاق الشريازي صاحب املهذب، راجع ترمجته يف    (1)
 .2/471انظر: املهذب  (2)
 .6/35٩انظر: التهذيب  (3)
 يف )ط(: أصحهما، واملثبت من: )ز(. (4)
 .2/146املفوضة: هي املرأة ت نكح بغري صداٍق، النظم املستعذب  (5)
 .10/54، الشرح الكبري 11/480انظر: حبر املذهب  (6)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (7)
 .2/428،427انظر: فتاوى ابن الصالح  (8)
 يف )ط(: الثمن، واملثبت من: )ز(. (٩)
 .10/53انظر: الشرح الكبري  (10)
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نفقة املدة املاضية من طعاٍم وإداٍم ال  مث ،(1)وجه  وفيه  ،هلا عليه ر  أ خّ  وصار مبنزلة ديٍن  ،قبله
 ،أو تعدايً  ،سواٌء ترك اإلنفاق لعجزه ،وتصري دينًا يف الذمة إذا استمرت على طاعته ،تسقط

 .(2)أهنا تسقط :وجه   وفيها ،وسواٌء فرضها القاضي أو ال

ت فقد بناها األكثرون على اخلالف يف أهنا متليٌك فتثب ،وأما كسوة املدة املاضية وفرشها
 :أصحهما ،انوجههنا إمتاٌع ففي ثبوهتا يف الذمة إ :إن قلنا :وقيل ،أو إمتاٌع فال ،يف الذمة

 .(3)ال

 :وقيل ،قول   يهاوف ،ألهنا إمتاٌع قطعاً  ؛وأما السكىن فاملشهور فيها أهنا تسقط مبضي الزمان
 .(4)ا هو إمتاٌع كاألاثثيف كل م د  ر  طَّ وي   ،أهنا تثبت يف الذمة :وجه  

ورواه  ،تسقط مبضي الزمان :(5)وقال املتويل ،وأما نفقة اخلادم فاملشهور أهنا تثبت يف الذمة
إن  و  ،مملوكًة هلا رجعت عليه بنفقتها اخلادمإن كانت  :(6)وقال املاوردي ،بعضهم قواًل قدمياً 

 ،خدمت نفسها رجعت أبقل األمرين (7)وإن كانت ،كانت حرًة مستأجرًة رجعت عليه أبجرهتا
هني يف من الوج ،وجهانففي رجوعها عليه بنفقتها  ،وإن كان الزوج خدمها يف مدة إعساره

                                                           

هذا الوجه ذكره صاحب التتمة فقال: "إن اإلعسار بنفقة الزمان املاضي كاإلعسار ابلصداق بعد  (1)
الدخول"، لكن قال النووي عن هذا الوجه: ليس بشيٍء، انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا 

 .٩/76،75، روضة الطالبني 10/54، الشرح الكبري 260الذاييب/
وابلسقوط قال أبو حنيفة، وهي روايٌة عن أمحد رمحهما هللا، انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا  (2)

 .٩/76،75، روضة الطالبني 10/54، الشرح الكبري 260الذاييب/
 .٩/76، روضة الطالبني 10/55،54والوجه الثاين: تثبت يف الذمة، انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/76، روضة الطالبني 10/55انظر: الشرح الكبري  (4)
 .264انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (5)
 .11/461،460انظر: احلاوي  (6)
 يف )ط(: زايدة: "حرًة" بعد قوله: كانت، وهي غري صحيحة. (7)
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 (3)[املتقدمة]منه على طريقته  (2)[فيه]وهذا  ؟خبدمته (1)سقط نفقة خادمهاأنه هل له أن ي  
استأجرت ]فإن  ،أن األصل فيما جيب للخادم النفقة املقدرة (4)وقد تقدم عن اإلمام ،عنه

 .(6)بقدرها (5)[خادماً استأجرت

دون نفقة املوسرين  ،للمرأة اخليار ابلعجز عنها نفقة املعسرين ت  ب  ث  النفقة اليت تـ   :الثالثة
يقدر إال على نفقة املعسرين  (7)/فصار معسراً ال ،أو متوسطاً  ،فلو كان الزوج موسراً  ،واملتوسطني

ل يوٍم فال ولو أعطى املوسر مداً ك ،وال يبقى الزائد على ذلك يف ذمته ،مل يكن لزوجته الفسخ
 .(8)لكن يبقى الباقي يف ذمته ،خيار هلا

صف وكذا لو قدر على ن ،يوٍم إال على أقل من نصف مٍد فلها اخليار ولو كان ال يقدر كل
داً أو كان جيد يومًا م ،وكذا احلكم لو كان جيد يومًا مداً ويومًا نصف مدٍ  ،مٍد على الصحيح
 .(٩)ويوماً ال جيد شيئاً 

 ،بغويعند ال أصحهما ،فوجهانوابلعشي ما يعشيها  ،ولو كان جيد ابلغداة ما يغديها
 .(10)ال خيار هلا :واخلوارزمي

                                                           

 يف )ز(: خادمتها. (1)
 يف )ط(: كلمة غري مفهومة، واملثبت من: )ز(. (2)
 يف )ط(: املتقومة، واملثبت من: )ز(. (3)
 .266راجع    (4)
 يف )ط( و )ز(: استؤجرت خادم استؤجرت، ولعل الصواب كما هو مثبت. (5)
 .٩/76، روضة الطالبني 10/55،54انظر: الشرح الكبري  (6)
 ب(.114/٩) (7)
 . 15/234،233، كفاية النبيه 10/52، الشرح الكبري 6/357،356انظر: التهذيب  (8)
وفيه وجٌه للذي جيد نص مٍد كل يوٍم: أنه ال خيار هلا؛ حلديث: ))طعام الواحد يكفي اإلثنني((،  (٩)

 .10/52، الشرح الكبري 11/475انظر: حبر املذهب 
، الشرح الكبري 6/357ال تتبعض، انظر: التهذيب والوجه الثاين: هلا اخليار؛ ألن نفقة اليوم  (10)

 .2٩3،2٩2، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/10/52
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ن واجبه مٌد من القمح كما لو كا  ،ولو قدر على املد كل يوٍم لكن غري القوت الواجب
وإن مل  (2)[فسخ]تن يف بلٍد يقتات أهله الشعري مل فإن كا :(1)قال املاوردي ،فقدر على الشعري
 .وإال فسخت ،جتر عادهتا ابقتياته

 فرع  

 (3)حقال الشيخ تقي الدين ابن الصال ،أو ما يقوم مقامها من كسوة الشتاء ،لو أعسر ابجلبة
 .فسخ ببعض ما ال بد منه من النفقةكال  ،هلا الفسخ :بعد أن فكر فيه أايماً 

 يف رفع النكاح هبذا العجز :الطرف الثالث

ورفعه ابإليالء يكون ابلطالق كما  ،فسخٌ  (5)ه  ت  نَّ الزوج وع   (4)بّ  وال شك أن رفع النكاح جب   
 :(6)قوالنوفيه  ،الرفع دائٌر بينهما وهذا ،مرَّ 

 .عن الشيخ أيب حامد أنه مل يذكر غريه (7)وذكر القاضي الطربي ،أنه رفع طالقٍ  :أحدمها

 .فرقة فسٍخ ال يتبعض هبا الطالق (8)هأن :وأصحهما

                                                           

 .15/22٩، كفاية النبيه 11/457انظر: احلاوي  (1)
 : يفسخ، ولعل الصواب كما هو مثبت.يف )ط( و )ز( (2)
 .2/455انظر: فتاوى ابن الصالح  (3)
اجلب: يقال: رجٌل جمبوٌب، أي: مقطوع الذكر، وقيل: مقطوع الذكر واألنثيني، النظم املستعذب  (4)

 .1/8٩، املصباح املنري 2/142
العنة: من الع ن ن ، وهو: االعرتاض، والرجل العنني: رخو الذكر ال يشتهي النساء، أو يعجز عن إتياهنن،  (5)

، 208قـ ب ل  املرأة مييناً ومشااًل فال يقصده، انظر: الزاهر    وألنه إن أراد إيالجه فإن ذكره يـ ع نم عن
 .2/432املصباح املنري 

 .٩/76، روضة الطالبني 10/56،55انظر: الشرح الكبري  (6)
 .2٩8انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (7)
 يف )ز(: أهنا. (8)
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 سه حىتأو حيب ،على القولني يف أن املويل إذا امتنع يطلق احلاكم عليه (1)وبنامها املتويل
 ،فالفرقة هنا فسخٌ  (4)[حيبسه] :وإن قلنا ،هنا أيضاً  (3)[طلق]ي (2)يطلق :إن قلنا ؟يطلق أو يفيء

 .(5)وللرافعي فيه حبثٌ 

 التفريع

 نأ]ه مر أفإذا ثبت عنده إعساره  ،هنا فرقة طالٍق فال بد من الرفع إىل القاضيإ :إن قلنا
فيه  ؟قأو حيبسه إىل أن ينفق أو يطل ،فإن أىب فهل يطلق احلاكم عليه ،وينفق (7)(6)[لمحيت

 .(8)والظاهر األول ،اخلالف املذكور يف اإليالء

 فإن كانت قبل الدخول فإن ،أو يوقعه احلاكم طلقٌة واحدةٌ  ،مث الطالق الذي يؤمر به
وال  ،وإن كان بعد الدخول وجبت العدة ،وال رجعة ،وال عدة ،عرضت نفسها عليه فأىب ابنت

 .(٩)ثةً راجع فثال فإن ،فإن راجعها طلقها القاضي اثنيةً  ،وتثبت الرجعة ،تسقط لتعذر النفقة

 ؟على الرفع إىل احلاكم (10)[توقف]تأو  ،فهل تستقل هبا املرأة ،هنا فرقة فسخٍ إ :ناوإن قل
 :(11)فوجهانفإذا ثبت  ،فيثبت اإلعسار عند احلاكم ،الثاين :أصحهما ،وجهانفيه 

                                                           

 .24٩،248انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (1)
 يف )ط(: زايدة: "مل" بعد قوله: يطلق، وهي غري صحيحة. (2)
 يف )ط(: تطلق، واملثبت من: )ز(. (3)
 يف )ط( حتبسه، واملثبت من: )ز(. (4)
 .10/56انظر: الشرح الكبري  (5)
 .٩/76البني يف )ط( و )ز(: أو يتحيل، واملثبت من: روضة الط (6)
 .28/34٩يتحمل: يستقرض، انظر: اتج العروس  (7)
 .10/57،56، الشرح الكبري 24٩انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (8)
 .303، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/10/56، الشرح الكبري 15/467انظر: هناية املطلب  (٩)
 يف )ط( و )ز(: يتوقف، ولعل الصواب كما هو مثبت. (10)
 .٩/76، روضة الطالبني 10/57،56انظر: الشرح الكبري  (11)
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 .تستقل املرأة ابلفسخ حينئٍذ فتفسخ حيث شاءت :أحدمها

 .أهنا ال تستقل به :وأصحهما

 فإذا حكم به فهل جيوز ،ال بد أن حيكم احلاكم جبواز الفسخ :(1)املاورديوعلى هذا قال 
 ،ابلثاين يف اجملرد (3)وجزم سليمٌ  ،وجهانفيه  ؟أو يتعني أن يتواله بنفسه ،يفوضه إليها (2)/أن

وبني أن أيذن هلا  ،ري بني أن يتواله بنفسه بطلبهاإذا ثبت اإلعسار عنده خت   :وقال اجلمهور
 ،لظاهرلعلمها بعيبه مل ينفذ يف ا ؛إىل احلاكم وفسخت بنفسها (4)وعلى هذا لو مل ترفع ،ابلفسخ

كتفى أو ابلبينة ي   ،ويف نفوذه يف الباطن حىت إذا ثبت أنه كان معسراً قبل فسخها ابعرتاف الزوج
 .(5)ال :أظهرمها ،وجهانسب العدة من حينئٍذ وحت   ،به

فيظهر أهنا متلك الفسخ  ،(8)[كم]حموال  ،حاكمٌ  (7)فلو مل يكن يف الصقع :(6)قال اإلمام
 .هو الوجه :(٩)وقال الغزايل ،عند حتقق التعذر

 

 

 

                                                           

 .17/17انظر: احلاوي  (1)
 أ(.115/٩) (2)
 .304انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (3)
 يف )ز(: يرفع. (4)
، كفاية النبيه ٩/76، روضة الطالبني 10/57،56والوجه الثاين: نعم، انظر: الشرح الكبري  (5)

15/230. 
 .15/466انظر: هناية املطلب  (6)
 .1/345الصقع: الناحية من البالد، انظر: املصباح املنري  (7)
 يف )ط(: حتكم، واملثبت من: )ز(. (8)
 .10/56، الشرح الكبري 2٩٩ين/انظر: البسيط حتقيق: عبد الرمحن القحطا (٩)
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 يف وقت الفسخ والطلب :الطرف الرابع

فإذا عجز  ،سلم حينئذٍ وت   ،يوٍم جتب بطلوع فجره على املذهب (2)(النفقة كل)أن  (1)تقدم
 :(3)طرق  ه في ؟هل ثالثة أايمٍ أو مي   ،فهل هلا الفسخ يف احلال ،عن تسليمها وثبت ذلك

 :قوالنفيه  :أشهرها

 ،مبا إذا استمهلها الزوج (5)والغزايل ،(4)وقيده الفوراين ،هل ثالثة أايمٍ أنه مي   :أصحهما 
 .وهو الظاهر :(6)قال الرافعي ،ومل يقيده غريمها بذلك

 .هلأنه ال مي   :نسب إىل القدميوي   واثنيهما 

 .ومل يثبته اجلمهور ،هل يوماً واحداً أنه مي   :والثالث ،هذان القوالن :أقوال  ثالثة فيه  :والثاين

 .هل ثالثة أايمٍ القطع أبنه مي   :والطريق الثالث

 .هل يوماً ح هناك أنه مي  لكن الصحي ،واخلالف كاخلالف يف إمهال املويل

 التفريع

 :(7)فوجهانهل ثالثة أايٍم ال مي   :إن قلنا

 .هلا الفسخ يف احلال :أحدمها

                                                           

 .2٩4راجع    (1)
 يف )ز(: يعفه أل. (2)
 .10/58،57، الشرح الكبري 15/467، هناية املطلب 3/155انظر: املهذب  (3)
 .30٩انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (4)
 .6/225انظر: الوسيط  (5)
 .10/58،57انظر: الشرح الكبري  (6)
 .10/58انظر: الشرح الكبري  (7)
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 .ال :(2)والغزايل ،(1)وهو ما أورده اإلمام وأقرهبما

أصبحنا أوصلت  إذا (4)[:]فإن قال الزوج ،إذا طلبت النفقة بعد طلوع الفجر :(3)قال اإلمام
 ،عتقد أهنا متلك الفسخ يف احلال وإن جرى ذلك يف جملس احلاكمفال جيوز أن ي   ،إليك النفقة

أن يكون فيه  وال جيوز ،ينوليس هلا أن توكل به خبالف الد   ،عتقد فيه خالفٌ وال جيوز أن ي  
 .خالفٌ 

حقاق وإىل مىت يتأخر است ،والتسليم يف أول النهار إمنا جيب على الواجد :(5)قال الرافعي
 :احتماالت  فيه  (6)لإلمام ؟الفسخ

 .إىل نصف النهار :أحدها

 .إىل آخره :واثنيها

 .وللرافعي فيه توقفٌ  ،(7)ورجحه الغزايل ،إىل آخر الليلة اليت تليه :واثلثها

 

 

 

 

                                                           

 .15/46٩انظر: هناية املطلب  (1)
 .6/225انظر: الوسيط  (2)
 .15/467انظر: هناية املطلب  (3)
 .15/467سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: هناية املطلب  (4)
 .10/58انظر: الشرح الكبري  (5)
 .15/468انظر: هناية املطلب  (6)
 .6/225انظر: الوسيط  (7)
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 :احتماالنفيه  (1)فلإلمام ،أان عاجٌز عن نفقته فال أتوقع شيئاً  :ولو قال أول اليوم

 .أن هلا الفسخ يف احلال :أحدمها

 (2)[أقرب]هذا و  ،هل إليه على االحتماالت املتقدمةأنه يتأخر إىل الوقت الذي مي   :والثاين
 .(3)عند الرافعي

 .(4)وصرح به اإلمام ،مهلمبا إذا است   تكون االحتماالت املتقدمة خمصوصةً وعلى األول 

ع مل يكن هلا وجاء ابلنفقة صبيحة اليوم الراب ،هل ثالثة أايٍم فأ مهلوإن قلنا ابلصحيح أنه مي  
خبالف ما  ،وأفسخ بعجزه عن نفقة اليوم ،آخذ هذه عن املاضي :وليس هلا أن تقول ،الفسخ

وقال  ،إعطاءه من النجوم (6)/وأحضره وأراد ،(5)يٌن بقدر النجومد   ه  ب  إذا كان للسيد على مكات  
 .(7)ه  ز  جّ  ع  فإن السيد جياب إليه ويـ   ،ينبل آخذه من الد   :السيد

لقدرة وميكن أن جتعل ا ،هلا الفسخ :ولو اتفقا على أن تكون عن املاضي ميكن أن يقال
 :وجه  وفيه  ،ةوال تستأنف املد ،فلو عجز يف اليوم اخلامس فلها الفسخ ،عليها منطلقًة للمهلة

تفريعاً  (10)قال اإلمام ،(٩)هل إمهااًل بعد إمهالٍ فإن تكرر مل مي   ،(8)أهنا تستأنفها إذا مل يتكرر
                                                           

 .15/470،46٩انظر: هناية املطلب  (1)
 يف )ط(: قرب، واملثبت من: )ز(. (2)
 .10/58انظر: الشرح الكبري  (3)
 .15/470،46٩انظر: هناية املطلب  (4)
النجوم: األقساط، واملراد ههنا قسط الكتابة، وكانت العرب تسمي وقت حلول األداء جنمًا جتوزاً؛  (5)

 .2/5٩4ألن األداء كان ال ي عرف إال ابلنجم آنذاك، انظر: املصباح املنري 
 ب(.115/٩) (6)
حتقيق:  ، املطلب العايل10/5٩،58، الشرح الكبري 6/225، الوسيط 15/471انظر: هناية املطلب  (7)

 .322أنذر كل مسافر/
 يف )ز(: يتكر. (8)
 .10/5٩، الشرح الكبري 6/225انظر: الوسيط  (٩)
 .15/472انظر: هناية املطلب  (10)
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جعل كأن في   ،مث تلف بعارضٍ  ،(1)]غالباً[اٍل يدوم إال أن يكون استغىن مب :على الصحيح
 .اإلعسار املاضي مل يكن

 ،لوجهنياوعجز يف الرابع ثبت يف أظهر  ،مهاولو قدر على النفقة يف اليوم الثالث وسلَّ 
 .(3)يف اخلامس (2)فتفسخ

أايم العجز  ق  فَّ ل  تـ   ،مث عجز يف الثالث وهكذا ،ولو عجز عن نفقة يوٍم مث وجد يف الثاين
وم الرابع وإذا مل أيت ابلنفقة يف الثالثة فلها الفسخ يف صبيحة الي ،وتفسخ إذا مضت أايم املهلة

اإلمهال  عدم قول إىل الوقت الذي يؤخره على (4)(ذلك)وال يؤخر  ،إن مل يسلم هلا نفقتها
 .(5)على االحتماالت املتقدمة

 :(6)أوجه   ثالثةفيه  ؟اخلروج يف مدة املهلة من منزله وهل هلا

أو قدرٍة على الكسب  ،ليسارٍ  ؛أن هلا ذلك وإن مل حتتج إليه :(7)وهو املنصو  أصحها
 .وحنوه يف منزله بغزلٍ 

 .ال :واثنيها

 .وإال فال ،أهنا إن احتاجت إليه فلها ذلك :واثلثها

                                                           

 يف )ط(: بعارض، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ز(: فيفسخ. (2)
ب طلوالوجه الثاين: ال يثبت الفسخ ويستأنف؛ ألن العجز األول قد زال، انظر: هناية امل (3)

 .10/5٩، الشرح الكبري 15/471،470
 سقط من: )ز(. (4)
، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل ٩/78،77، روضة الطالبني 10/5٩انظر: الشرح الكبري  (5)

 .15/233، كفاية النبيه 325مسافر/
 .8/275، النجم الوهاج 4/21، التدريب 10/5٩انظر: الشرح الكبري  (6)
 .5/٩8انظر: األم  (7)
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 وله ،ألنه وقت الدعة ؛وعليها أن تعود إىل منزله ليالً  :(2)والروايين ،(1)قال املاوردي
 (4)ويوقال البغ ،ابمتناعها منه انشزًة يف الليل دون النهار (3)وتكون ،االستمتاع هبا ليالً ال هناراً 

 .ال يلزمها التمكني من االستمتاع :وغريه

يصر  ومل ،وال كالم أهنا لو منعت نفسها منه مل تستحق النفقة ملدة االمتناع :(5)قال الرافعي
 .ذلك ديناً عليه

لقول بعدمه أو على ا ،إما بعد اإلمهال ثالثًة على القول به ،هلا حق الفسخوحيث يثبت 
ال على فإذا عادت إىل الفسخ جتدد اإلمه ،منه ن  كَّ مث بدا هلا أن تفسخ مت    ،فرضيت ابملقام
أو سنًة  ،رضيت به أبداً  :وكذا لو قالت ،(6)والروايين فيه احتمالٌ  ،ولإلمام ،هلالصحيح أنه مي  

 .(7)وكذا لو نكح ته عاملًة إبعساره ،د وتطلب الفسخهلا أن تعو 

 ،سخمث بدا هلا أن تف ،نها احلاكم من الفسخ فرضيت بهفإذا مكَّ  ،وأما اإلعسار ابملهر
وخصصه املاوردي مبا إذا وقعت احملاكمتان  ،أنه ليس هلا ذلك (8)فاملنصو  الذي عليه اجلمهور

 .(10)فوجهانقبله واألخرى بعده  (٩)[مهااإحد]لو وقعت  :وقال ،قبل الدخول أو بعده

                                                           

 .11/460انظر: احلاوي  (1)
 .11/478انظر: حبر املذهب  (2)
 يف )ز(: ويكون. (3)
 .6/35٩انظر: التهذيب  (4)
 .10/5٩انظر: الشرح الكبري  (5)
، حبر املذهب 15/474واالحتمال: أن يقال: ال ي ضرب مهٌل آخٌر يف اإلعسار، انظر: هناية املطلب  (6)

11/481. 
 .10/60،5٩الكبري  ، الشرح11/463انظر: احلاوي  (7)
 .10/60، الشرح الكبري 6/35٩، التهذيب 5/٩8انظر: األم  (8)
 يف )ط(: إحديهما، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (٩)
الوجه األول: ال خيار هلا كما لو كان بعد الدخول، والوجه الثاين: هلا اخليار، انظر: احلاوي  (10)

11/462. 
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 :والنق :وقيل ،وجهانا هليار ففي ثبوت اخل ،ته عاملًة إبعساره ابملهرولو نكح  

 .ال :(1)عند الرافعي أشبههما

 .نعم :(2)وهو املنصو  الذي أورده املاوردي ومجاعةٌ  واثنيهما

وال بد من  ،من الفسخ واختارت املقام (3)[اهانَّ كَّ م  ]وليس هلا االمتناع بعد الدخول إذا 
دها على واخليار فيه بع ،ابلصداق من املرافعة إىل القاضي كما يف النفقة (4)/الفسخ ابإلعسار

 .(5)رت سقطتفلو أخَّ  ،الفور

إن كانت  :(7)والروايين ،(6)قال املاوردي ،ولو علمت إعساره به وأمسكت عن املرافعة
كن طالبته وإن مل ت ،ويسقط خيارها ،ابإلعسار ضاً عن احملاكمة ر داق كان اإلمساك طالبته ابلص

 .(10)(٩)ر املطالبة رجاء اليسارتؤخ  وقد  ،(8)[يسقط]به مل 

 

 

 

                                                           

 .10/60انظر: الشرح الكبري  (1)
 .11/481، حبر املذهب 11/462، احلاوي 5/٩8انظر: األم  (2)
 يف )ط( و )ز(: مكنناها، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (3)
 أ(.116/٩) (4)
 .٩/7٩، روضة الطالبني 10/60انظر: الشرح الكبري  (5)
 .11/462انظر: احلاوي  (6)
 .11/481انظر: حبر املذهب  (7)
 يف )ط(: تسقط، واملثبت من: )ز(. (8)
 يف )ز(: رجاًء ليساره. (٩)
 .10/60انظر: الشرح الكبري  (10)
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 فرع  

الوجه اعتبار حصول  :(2)(1)وقال العجلي ،لو كان يعتاد اإلتيان ابلطعام لياًل فلها الفسخ
وإن كانت  ،ابقيه إىل الغد فال ضرر (4)فإن أمكنها أن تكتفي يف احلال ببعضه وتؤخر ،(3)الضرر
يقرب  :(7)وقال الرافعي، لفت الصومفقد ك   ،(6)والقوت مد ، ولو قطَّعته مل تنتفع به[ (5)]رغيبةً 

 أنه لو مل جيد النفقة أول النهار وكان جيدها آخره فلها الفسخ يف ،الع دةمن هذه الصورة ما يف 
 ؟(٩)(8)أو هي ،الوجهنيأصح 

 يف من له حق الفسخ :اخلامسالفصل 

 ،(11)ابلغةً  ،إن كانت حرًة ثبت هلا حق الفسخ ابإلعسار إذا كانت عاقلةً  (10)[زوجةوال]
وإن قلنا  وال اعرتاض هلم إذا اختارت املقام ،رشيدًة أو سفيهًة دون أوليائها ،بكراً كانت أو ثيباً 

 .(12)ن ذلك عيٌب كالقصا إ

                                                           

كتاب   ومن تصانيفه:، العالمة منتخب الدين أبو الفتوح أسعد بن حممود بن خلف العجليهو:  (1)
 نةتويف يف الثاين والعشرين من صفر س ،وكتاب تتمة التتمة ،شرح مشكالت الوسيط والوجيز

 .8/127،126، انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي ستمائة
 .320،31٩انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (2)
 يف )ز(: الضرب. (3)
 يف )ز(: ويؤخ ر. (4)
 .8/151اتج العروس انظر: الرغيبة: األكولة،  (5)
 .15/46٩يف )ط( و )ز(: رضي ته، أو وقت املدة مل ينتفع به، واملثبت من: هناية املطلب  (6)
 .10/58انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ط( و )ز(: زايدة: "هي" بعد قوله: هي، وهي غري صحيحة. (8)
 .10/58، الشرح الكبري 6/225، الوسيط 15/46٩انظر: هناية املطلب  (٩)
 ، واملثبت من: )ز(.يف )ط(: واملزوجة (10)
 يف )ز(: ابلغًة عاقلًة. (11)
 .٩/7٩، روضة الطالبني 10/61انظر: الشرح الكبري  (12)
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لبطالن  ؛سخوال هلما الف ،واجملنونة وإن تضررت برتكه ،الفسخ عن الصغرية وليس للويل
فنفقتها  (1)[كني]فإن مل  ،وينفق عليهما من ماهلما ،ويقف ذلك على البلوغ واإلفاقة ،عبارهتما

 ،ند يسارهوتصري نفقة الزوج ديناً هلا عليه تطالب هبا ع ،على من تلزمه نفقتها لو كانت خليةً 
 .(4)ومل أر لغريه ذلك ،قإىل املنف   (3)صرففتؤخذ منه وت   :(2)قال الفوراين

 ،ألصحوال فسخ لسيدها يف ا ،أو جمنونًة فال فسخ هلا ،فإن كانت صغريةً  ،وإن كانت أمةً 
نه يثبت أ :وجه  وفيه  ،وإن كانت ابلغًة عاقلًة ثبت هلا حق الفسخ ،(5)وبه أجاب ابن احلداد

احتماٌل آخر و  ،وفيه احتماٌل لإلمام ،فإن اختارت الفسخ مل يكن لسيدها منعها ،للسيد دوهنا
 .(6)فيما إذا التزم هلا سيدها النفقة

كن للسيد ولو رضيت مل ي ،وطريقتها يف إسقاط خيارها أن ميلك الزوج نفقتها فيعطيها
أو اصربي  ،يافسخ :ويقول هلا ،وعلى هذا ال جيب على سيدها نفقتها ،الفسخ على الصحيح

أو زوَّجها  ،افإذا فسخت أنفق عليها واستمتع هب ،ها به إىل الفسخئوهو طريٌق يلج ،على اجلوع
ة يف أنه هل له فسخ نكاح الصغري  ،الوجهني على الوجهني (8)الشيخ أبو علي (7)ورتب ،من غريه
 .(٩)فسخوأوىل هناك ابل ،ومنهم من رتب ذينك على هذين ،وأوىل هنا بعدم الفسخ ؟واجملنونة

                                                           

 يف )ط(: تكن، واملثبت من: )ز(. (1)
 .33٩انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (2)
 يف )ز(: ويصرف. (3)
 .10/61، الشرح الكبري 11/225، البيان 15/475انظر: هناية املطلب  (4)
 .285انظر: املسائل املولدات    (5)
االحتمال األول لإلمام: أن للسيد املنع إن فسخت؛ ألنه يتضرر بذلك، واالحتمال الثاين لإلمام:  (6)

هناية املطلب  نيب ههنا، انظر:أنه إن التزم هلا سيدها النفقة فلها حق الفسخ كذلك؛ ألنه مبثابة األج
 .٩/7٩، روضة الطالبني 10/62، الشرح الكبري 15/475-477

 يف )ز(: وبت. (7)
 .15/476انظر: هناية املطلب  (8)
 .٩/7٩، روضة الطالبني 10/62، الشرح الكبري 15/476انظر: هناية املطلب  (٩)
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 ،لكهافألنه مي ؛أما السيد ،ونفقة الزوجة األمة يتعلق هبا حق السيد واألمة :(1)قال اإلمام
 ،دال حبق امللكوله اإلب ،وأما األمة فلها حق االستيفاء والتوثق هبا حىت أتخذ بدهلا من السيد

اٌر أبن يكون الزوج جتدد له يس ،خيتلف حال املأخوذ من الزوج والواجب على السيد (2)/وقد
ر من كفايتها وقد يكون أكث ،فال جيب على السيد صرفها إليها ،فوجب عليه نفقة املوسرين

أهنا لو أبرأت الزوج عن نفقة  :(4)لكن يف التهذيب ،(3)واتبعه عليه الغزايل ،وأحسن نوعاً  ،قدراً 
 .(5)اء عن النفقة املاضيةوليس هلا اإلبر  ،اليوم جاز

م إال أن نفقة اليو  ،قياس امللك يف اإلبراء عن نفقة اليوم (7)[نازع]يوقد  :(6)الرافعيقال 
وكذلك  ،وقبله يتمحض احلق هلا ،ثبت امللك للسيد إال بعد األخذفإان ال ن   ،للحاجة الناجزة

 .ليس له الفسخ على األظهر

حىت لو صرف الزوج النفقة إليها دون إذن السيد  ،حق االستيفاء للسيد :(8)وقال املتويل
 .أي قول اإلمام ،واألشبه األول :قال ،وهلذا لو استوىف النفقة وأنفق عليها من ماله جاز ،مل يربأ

وال أثر  ،نهاأو أايٍم مستقبلٍة ص دقت بيمي ،ولو اختلفت األمة وزوجها يف تسليم نفقة اليوم
إال  ،يةٍ وكذا لو اختلفا يف تسليم نفقة مدٍة ماض ،ق بل لكن لو شهد له ،لتصديق السيد الزوج

د ال هلا  واخلصومة يف نفقة املدة املاضية للسي ،أن ذلك يثبت بتصديق السيد على الصحيح

                                                           

 .15/477انظر: هناية املطلب  (1)
 ب(.116/٩) (2)
 .6/227انظر: الوسيط  (3)
 .6/360انظر: التهذيب  (4)
 .10/63،62انظر: الشرح الكبري  (5)
 .10/63انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ط(: تنازع، واملثبت من: )ز(. (7)
 .10/63، الشرح الكبري 216انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (8)
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ذكره  (2)وابن الصباغ ،(1)وجزم به املتويل ،وإمنا حقها يف النفقة احلاضرة واملستقبلة ،كالصداق
قبضها ولو أقرت األمة ب، نه ال يثبت بتصديق السيدألصحاب أاحتمااًل بعد أن حكى عن ا

 .(4)أن القول قوله :وجه  وفيه  ،أن القول قوهلا (3)فاملنصو  ،وأنكره السيد

سخ وأما اإلعسار ابملهر على الصحيح يف ثبوت الف ،هذا كله يف اإلعسار ابلنفقة وحنوها
أما األمة و  ،ووليهما كما يف النفقة ،واجملنونة ،دون الصبية ،احلرة ،(5)البالغة ،فيثبت للعاقلة ،به

 .(7)الفسخ ابإلعسار ابملهر (6)ه ليس للسيد[أن] :وجه  وفيه  ،فيثبت ذلك لسيدها دوهنا

 ،نظري   ؟وجفهل يرتفع عن الزوجة حق احلبس يف منزل الز  ،ثبتهاإلعسار ابملهر ال ي   :فإن قلنا
 ،ليسارها ؛وإن كانت ال حتتاج إليه ،فإن كانت حتتاج إىل اخلروج الكتساب النفقة فلها ذلك

 :(8)فوجهانواخلياطة وحنومها  ،أو اكتساهبا يف منزهلا ابلغزل

 .أنه ال يرتفع :(٩)عند الغزايل أقيسهما

 .وهلا اخلروج ،أنه يرتفع :وأظهرمها

                                                           

 .217،216انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (1)
 .346انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (2)
 .10/63انظر: الشرح الكبري  (3)
 انظر: املصدر السابق. (4)
 يف )ز(: البالغة العاقلة. (5)
 .10/61يف )ط( و )ز(: أن للسيد، واملثبت من: الشرح الكبري  (6)
، الشرح الكبري 6/227، الوسيط 11/480، حبر املذهب 15/477،476انظر: هناية املطلب  (7)

 .2/88٩، حترير الفتاوى 4/22، التدريب ٩/80، روضة الطالبني 10/60-62
 .٩/81، روضة الطالبني 10/64،63انظر: الشرح الكبري  (8)
 .6/227انظر: الوسيط  (٩)
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مبا إذا مل تكن  (3)والغزايل ،(2)وقيدمها اإلمام ،(1)الوجهنيوهلا منعه من الوطء يف أصح 
 .(4)ومل يتعرض له اجلمهور ،ومفهومه أهنا ليس هلا ذلك إذا كانت مكنته ،من ق بل مكنته

 القرابة :السبب الثاني للنفقة

 يف ترتيب :الثاين ،يف شرائط االستحقاق وكيفية اإلنفاق :األول :ثالثة أبواب   وفيه
 .يف حضانة الصغري :الثالث ،األقارب املنفقني واملنف ق عليهم

 :يشتمل على فصلني والباب األول

 النفقة وشرائط استحقاقها (5)/يف موجب: أحدمها

أبن كان  ،نف قق عليه بعضاً من املفمىت كان املنف   ،واملوجب هلا عندان قرابة البعضية خاصةً 
 ،لولد على األمفتجب نفقة ا ،وال فرق يف الطرفني بني الذكور واإلانث ،أو فرعه وجبت ،أصله
جتب  (7)[اكم]و  ،ة األوالد جتب نفقة األحفادوكما جتب نفق ،أهنا ال جتب عليها :(6)وجه  وفيه 

والوارث وغري  ،فيه الذكور واإلانث (8)[يستوي]و  ،نفقة الوالدين جتب نفقة األجداد واجلدات

                                                           

 .15/481ظر: هناية املطلب والوجه الثاين: ليس هلا املنع، ان (1)
 .15/481انظر: هناية املطلب  (2)
 .6/227انظر: الوسيط  (3)
 .10/64انظر: الشرح الكبري  (4)
 أ(.117/٩) (5)
 يف )ز(: وجهاً. (6)
 يف )ط( و )ز(: كما، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
 يف )ط(: يستوي، واملثبت من: )ز(. (8)
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أنه ال جيب على  :وجه  وفيه  ،شرتط فيه اتفاق الد ين كالعتقوال ي   ،والقريب والبعيد ،الوارث
 .(1)املسلم نفقة الكافر

 :أمرانشرتط يف استحقاق النفقة بقرابة البعضية وي  

سواءٌ   ،هفمن له ماٌل يكفيه لنفقته ال جتب نفقته على قريب ،إعسار املنف ق عليه :أحدمها
لكن  ،وسواءٌ كان ماله حاضراً أو غائباً  ،عاقالً او جمنوانً  ،صحيحاً أو زمناً  ،كان كبرياً أو صغرياً 

فإذا وصل ماله رجع مبا  ،ذمته (2)األب يف حال غيبة مال الولد الصغري ينفق عليه قرضًا يف
بل فإن هلك املال ق ،سواٌء انفق إبذن احلاكم أو دون إذنه ،أنفق إذا قصد ابإلنفاق الرجوع

 ،لهدون ما أنفقه قب ،قدومه بعد أن أنفق مدًة سقط من ذمة الولد ما أنفقه بعد هالك املال
 .(3)كسبهوكذا حكم من يستغين ب ،أو بلوغه ،وكان ذلك ديناً عليه يرجع به عليه بعد يساره

 ،أو زمانةٍ  ،أو جنونٍ  ،فإن مل يطق الكسب لصغرٍ  ،وال كسب في نظر فيه ،وأما من ال مال له
ا بلغ الصيب حداً فإذ ،أو كان االحرتاف ال يليق به وجبت نفقته على قريبه ،أو عمىً  ،أو مرضٍ 

وينفق عليه من   ،فللويل أن حيمله على ذلك ،مل على االكتساب هباميكن أن يتعلم حرفًة وحي  
 .(4)فلو هرب عن احلرفة وتركها يف بعض األايم فعلى أبيه اإلنفاق عليه ،كسبه

                                                           

ذكر النووي رمحه هللا وجه عدم إنفاق املسلم على الكافر، ووجه عدم إنفاق األم على الولد، مث قال:  (1)
، 10/66،65، الشرح الكبري 15/512،511وهذان الوجهان شاذان ضعيفان، انظر: هناية املطلب 

 .٩/83روضة الطالبني 
 يف )ز(: على. (2)
، الشرح الكبري 6/387، التهذيب 6/230،22٩، الوسيط 15/512انظر: هناية املطلب  (3)

 .15/243، كفاية النبيه ٩/84، روضة الطالبني 10/68،67
 .٩/84، روضة الطالبني 10/68، الشرح الكبري 15/513،512انظر: هناية املطلب  (4)
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[م  شّ  ]جي   ن أ ورأيت لبعضهم أنه ليس للوالد :(1)قال اإلمام
وهذه زلٌة  ،ولده الكسب (3)(2)

 .إن كان حيط من منصبه فليس له ذلك ،نعم ،(4)عظيمةٌ 

لى األصل ففي وجوب نفقته ع ،فإن كان فرعاً  ،وإن كان ميكنه االحرتاف لكنه ال حيرتف
 :(5)طريقان

لكن الفتوى اليوم على  ،أهنا ال جتب :أصحهما :(7)قال الرافعي ،(6)قوالنفيه  :أظهرمها
 .الوجوب

 .على الطريقني بني االبن والبنت وال فرق، القطع أبهنا ال جتب :والثاين

 ،(8)الثة أقوال  ثويتلخص فيهما  ،على العكس طريقانوإن كان أصالً ففي وجوب نفقته 
ن وضع ومنهم م ،هذه طريقة اجلمهور ،جتب نفقة األصول دون الفروع :وهو أصحها اثلثها

ففي  ،إن شرطنا عجزه عنه :مث قالوا ،اخلالف أواًل يف اشرتاط العجز عن الكسب الالئق به
در ق وإنفتجب النفقة  ،شرتطال ي   :أظهرمها ،(٩)وجهاناشرتاط عجزه عن كل كسٍب ابلزمانة 

                                                           

 .15/513،512انظر: هناية املطلب  (1)
 .15/512سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: هناية املطلب  (2)
 .31/405جيشم: يكلفه بفعل شيٍء يشق عليه، انظر: اتج العروس  (3)
 يف )ز(: عظيم. (4)
 .8/282، النجم الوهاج ٩/84، روضة الطالبني 10/68انظر: الشرح الكبري  (5)
 .10/68والقول الثاين: أهنا جتب، انظر: الشرح الكبري  (6)
 .10/68انظر: الشرح الكبري  (7)
القول األول: جتب لألصول والفروع، والقول الثاين: ال جتب لألصول وال للفروع، انظر: الشرح الكبري  (8)

10/68 . 
 . 10/6٩،68والوجه الثاين: ي شرتط، انظر: الشرح الكبري  (٩)
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وعلى هذا لو كان  ،(3)[ليق بهيال  امم] (2)(1)/ومحل القاذورات وحنوها ،على الكسب ابلكنس
وجب  تهبه وجد كفايولو تعاطى ما ال يليق  ،ال يقدر ابلكسب الالئق به إال دون الكفاية

 .(4)حسنٌ  وهو :قال الرافعي ،على قريبه تتمة كفايته

ولو تزوجت  ،سقط نفقتهاعلى النكاح ال ت   (6)أو البنت ،وقدرة األم :(5)قال املاوردي
 .معسراً إىل أن يفسخإن كان الزوج سقطت و 

 فرع  

 ،(7)جهانو فيه  ؟فهل له أن يرتكه ويسأل الناس ،لو كان الرجل يقدر على كسب قوته
إىل ترتب اخلالف يف وجوب نفقة القريب القادر على الكسب  (8)وأشار الغزايل ،ال :أصحهما

 .(٩)وىل من االكتساب ابلسؤالالنفقة أ  ورأى أن وجوب  ،على هذين

غري ألن اإلذالل ل ؛فال جيوز له أن يذل نفسه ،السؤال إما مع احلاجة أو دوهناوحيث جاز 
لجئه بذلك وقد ي ،وال يلح يف السؤال ،وال يؤذي املسؤول فإن اإليذاء حرامٌ  ،هللا تعاىل حرامٌ 

 .(10)دقاتالص م  س  ذلك يف آخر ق   وقد تقدم ،إىل أن يعطيه من غري طيب نفٍس وذلك حرامٌ 
                                                           

 ب(.117/٩) (1)
 يف )ز(: وحنومها. (2)
 .10/68الشرح الكبري يف )ط(: ممن ال تليق به، ويف )ز(: مما يليق به، واملثبت من:  (3)
 .٩/85،84، روضة الطالبني 10/6٩،68، الشرح الكبري 15/515،514انظر: هناية املطلب  (4)
، 15/241، كفاية النبيه 377، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/11/48٩انظر: احلاوي  (5)

 .8/283النجم الوهاج 
 يف )ز(: البنت أو األم. (6)
والوجه الثاين: جيوز له السؤال، ومن قال بذلك محل حديث منع سؤال الناس على الكراهية، انظر:  (7)

 .15/522،521هناية املطلب 
 .6/230، الوسيط 311،310انظر: البسيط حتقيق: عبد الرمحن القحطاين/ (8)
 .378،377، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/15/522،521انظر: هناية املطلب  (٩)
 .6ب/143، اجلواهر البحرية ل 6/222، كفاية النبيه 6/230انظر: الوسيط  (10)
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 ثان   فرع  

فيه  ؟ما فيه من احلرية (1)احلر نفقته بقدر[قريبه ]املبعض إذا كان معسرًا هل جيب على 
يف بيت  تمل أن جيبوحي   ،حتمل أن جيب على مالك بعضهفي   ،ال جيب :فإن قلنا ،(2)وجهان

تمل وحي   ؟المث مات يكون ملالك ابقيه أو لبيت امل ،بناءً على أنه إذا مجع شيئاً ببعضه احلر ،املال
 ؟(3)يته إذا ماتأن يكون مأخذ الوجهني اخلالف يف أن قريبه هل يرث ما مجعه حبر 

 فرع  ثالث  

 جتب نفقته على وأما املكاتب فال ،الستغنائه بنفقة سيده ؛ال جتب نفقة العبد على قريبه
 .(4)وفيه احتماٌل للماوردي ،سواءٌ كان يف يده ماٌل أو ال ،قريبه

ولو يف ولده  ،ويسار املنف ق شرٌط يف وجوب نفقة القريب ،يسار املنف ق :الشرط الثاني
فعلى هذا يستقرض عليه  ،(5)وصححه القاضي ،نه ال يشرتط فيهإ :وقيل ،الفقري على الصحيح

وما حيتاج  ،هو الذي يـ ف ض ل  عما حيتاج إليه يف يومه وليلته :واملوسر ،ويؤمر بقضائه إذا أيسر
 .(6)القريبن يف زوجيته ما يصرفه إىل إليه م

                                                           

 .10/86يف )ط( و )ز(: قريبه قدر، واملثبت من: الشرح الكبري  (1)
الوجه األول: عدم الوجوب، والوجه الثاين وهو الذي رجحه النووي: الوجوب، انظر: روضة الطالبني  (2)

٩/٩7 . 
 .2/8٩0، حترير الفتاوى ٩/٩7، روضة الطالبني 10/86انظر: الشرح الكبري  (3)
، الشرح الكبري 11/421واالحتمال هو: أهنا جتب؛ النقطاع نفقته عن السيد، انظر: احلاوي  (4)

 .370، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/٩/٩7، روضة الطالبني 10/86،85
 .383انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (5)
، روضة 10/67،66، الشرح الكبري 6/378،377، التهذيب 6/231،230انظر: الوسيط  (6)

 .٩/83الطالبني 
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 ،من طعامه (2)ال يلز م أحٌد نفقة أحٍد من األقرابء حىت يفضل من نفقته :(1)قال القاضي
وشربه مما ال غىن ملثله  ،وأكله ،يف وضوءه (3)وما يستعمل ،وما ينام عليه ،وملبسه ،ومسكنه

لولد الصغري أن نفقة ا :وجه  وفيه  .كلف نفقة ابٍن وال أبٍ فإن اختل شيٌء من ذلك مل ي   ،عنه
ويطرد  :يقال القاض ،أن نفقة األب مقدمةٌ على نفقتها :ووجه  آخر ،مقدمةٌ على نفقة الزوجة

 .احتماٌل يف تقدمي نفقة القريب مطلقاً على نفقتها (4)ولإلمام ،يف الولد معها

كما   ،والعقار ،(5)/دوالعبي ،والبضائع ،يف نفقة القريب ما يباع يف الد ين من األمتعة ويباع
فيباع عبده يف ذلك وإن رده ذلك إىل تعاطي ما ال يليق به من  ،يف نفقة الزوجة (6)تباع

ويف   ،وهو أييت هنا :(7)قال الرافعي ،ينن اخلادم ال يباع يف الد  أ :وجه  وقد تقدم  ،األعمال
 :(8)وجهانكيفية بيع العقار عند احلاجة إىل بيعه 

 .يباع كل يوٍم منه بقدر احلاجة :أحدمها

يسرٍي كل  جزءٍ يع لتعذر ب ؛يستقرض عليه إىل أن جيتمع ما يسهّ ل بيع العقار له :واثنيهما
 .يومٍ 

 فإن تعذر ،والثاين إذا مل يتيسر إال بنقصٍ  ،ويتعني الوجه األول إذا تيسر من غري نقصٍ 
 :(10)وعن أيب إسحاق ،الكالم على نظريه يف نفقة املرهون (٩)تقدموقد  ،االستقراض ب يع اجلميع

                                                           

 .387-384، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/15/247،246انظر: كفاية النبيه  (1)
 يف )ز(: مؤنته. (2)
 يف )ز(: ويستعمل. (3)
 .15/537،536انظر: هناية املطلب  (4)
 أ(.118/٩) (5)
 يف )ز(: يباع. (6)
 .10/67انظر: الشرح الكبري  (7)
 .10/67، الشرح الكبري 11/251، البيان 6/378، التهذيب 15/521انظر: هناية املطلب  (8)
 راجع املسألة والوجهان السابقان. (٩)
 .3٩0فر/انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسا (10)
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 ،ينأنه ال يباع يف الد   (1)وهو كما تقدم ،أنه إذا مل يكن له إال مسكٌن واحٌد ال يباع يف النفقة
 وهو خمالفٌ  ،كذا قاله القاضي  ،فاألصح أنه يباع (2)لكن لو كان فيه فضٌل عن سكناه وحاجته

ه على قول عفيحتمل على هذا أنه فرَّ  ،يكون فاضاًل عن مسكنهشرتط أن ملا تقدم عنه أنه ي  
 .(3)وهو الظاهر ،جرة مسكن يومه وليلتهأو على أنه يفضل عنه أ ،أيب إسحاق

فهل يلزمه  ،لكنه ميكنه أن يكتسب ما يقوم بكفايته وكفاية قريبه ،ولو مل يكن له مالٌ 
 :(4)أوجه   ثالثةفيه  ؟االكتساب

 .يلزمه :أصحها

 .ال :واثنيها

 .ه االكتساب لنفقة الولد دون األبيلزم :واثلثها

 :(5)طرق   ثالثويف االكتساب لنفقة الزوجة 

 .أنه جيب :أصحهما ،(6)وجهانفيه  :أحدها

 .القطع ابلوجوب :واثنيهما

 .القطع بعدمه :(7)[واثلثها]

                                                           

 راجع كالم القاضي حسني املتقدم آنفاً. (1)
 يف )ز(: وحاجٍة. (2)
 .3٩0،38٩انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (3)
 .8/281، النجم الوهاج ٩/84، روضة الطالبني 10/67انظر: الشرح الكبري  (4)
،  ٩/84، روضة الطالبني 10/67، الشرح الكبري 6/231، الوسيط 15/522انظر: هناية املطلب  (5)

 .15/248،247كفاية النبيه 
 . 10/67والوجه الثاين: ال جيب، انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ط(: اثلثها، واملثبت من: )ز(. (7)
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 ،عن اإلمام (1)وهو قياس ما مرَّ  ،رب  الزوج على اكتسابه للزوجة نفقة املعسرينوالذي جي  
سط إذا عجزا واملتو  ،ومقتضى ما مرَّ عن املاوردي وغريه أن املوسر ،والغزايل أهنا الواجبة عليه

بل يصري  ،سرينفسخ ابلزائد على نفقة املعوال ي   ،وهذا نفقة املتوسطني ،يلزم هذا نفقة املوسرين
 .(2)اكتساب الزائد على نفقة املعسرينرب على جي   أنديناً يف ذمته 

ولو  ،يةوالوص ،وال أن يقبل اهلبة ،رب القريب على أن يسأل الناسوال جي   :(3)قال القاضي
عن  لعطي من الزكاة ما يستغين به وفض  وكذا لو أ   ،لزمه مؤنة قريبه (4)[اً غني]فعل وصار به 

 .املبعضالقريب املوسر بني احلر و  وال فرق يف وجوب النفقة على ،حاجته أنفق على غريه

 يف كيفية اإلنفاق :الثانيالفصل 

أهنا تتقدر مبٍد كنفقة  :(6)وعن ابن خريان ،بل هي على الكفاية (5)قدرنفقة القريب ال ت  
عترب حاله يف وي   ،حىت لو استغىن عنها يف بعض األايم بضيافٍة وحنوها مل جتب .زوجة املعسر

 ،والشاب ،والفطيم ،فالرضيع تندفع حاجته مبؤنة اإلرضاع يف احلولني ،ورغبته وزهادته ،ه  نّ  س  
ق عليه إىل تهاء املنف  شرتط انوال ي   ،والرغيب على قدر حاهلم الالئق هبم ،والزهيد ،(7)/والشيخ

 .(8)حد الضرورة

                                                           

 .358راجع    (1)
 .10/52، الشرح الكبري 15/423، هناية املطلب 11/425انظر: احلاوي  (2)
 .5/185، مغين احملتاج 8/281، النجم الوهاج 3٩2انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (3)
 .5/185يف )ط( و )ز(: عيناً، واملثبت من: مغين احملتاج  (4)
 يف )ز(: يقدر. (5)
 .10/6٩انظر: الشرح الكبري  (6)
 ب(.118/٩) (7)
 .10/6٩، الشرح الكبري 6/232، الوسيط 15/515، هناية املطلب 3/161انظر: املهذب  (8)
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 ل  قَّ ثـ  ]ولكن الكفاية املطلقة ما  ،وال تردد يف اإلنفاق إىل حسم الشهوة :(1)قال اإلمام
 ،ثرهفإنه لو اقتصر على القليل يف يوٍم مل يظهر أ ،عنه الضرر يف احلال واملآل (2)[يدرأو  ،البدن
 .نع من النقص يف بعض األايموالذي أراه أنه مي   ،رض التمادي عليه لظهرولو ف  

دد ويتمكن من الرت  ،بل يعطيه ما يستقل به ،ال يكفي ما يسد الرمق :(3)قال الرافعي
م  وجيب األد ،يقتضي أن أصل الواجب يف نفقة القريب مدٌ  (4)وكالم ابن القا  ،والتصرف

 .(5)ويف التهذيب ما ينازع يف وجوبه :قال الرافعي ،كما جيب القوت

 ،وأجرة الفصد ،وإسكان منزٍل يليق به ،وجتب الكسوة من وسط القماش الالئق به
، وقيمة اخلادم إن احتاج إىل اخلدمة ،(7)ازبَّ اخل  وأجرة  :(6)قال الروايين ،وشراء األدوية ،واحلجامة

فلو اندفعت حاجته من غري  ،(8)وغري ذلك إمتاعٌ  ،وكسوةٍ  ،وإدامٍ  ،مث ما جيب للقريب من نفقةٍ 
وإن تعدى ابالمتناع من  ذمة القريب شيءٌ  (٩)(يف)وال يثبت  ،جهة القريب حصل املقصود

  :فلو قال ،ومن مثرة ذلك أنه ال جيب عليه تسليم النفقة إليه :(11)قال اإلمام ،(10)اإلنفاق عليه
 .كل معي كفى

                                                           

 .15/516،515انظر: هناية املطلب  (1)
يف )ط(: نقل عنه الندب ونفرا عنه، ويف )ز(: ما ثقَّل البدن ونفروا عنه، واملثبت من: هناية املطلب  (2)

 .6/232والوسيط  15/515
 .10/70،6٩انظر: الشرح الكبري  (3)
 .560انظر: التلخيص    (4)
 .10/70،6٩، الشرح الكبري 6/386انظر: التهذيب  (5)
 .11/503انظر: حبر املذهب  (6)
 يف )ز(: اجلبَّان. (7)
 يف )ز(: امتناٌع. (8)
 سقط من: )ز(. (٩)
 .15/244، كفاية النبيه 10/70، الشرح الكبري 6/232انظر: الوسيط  (10)
 .15/516انظر: هناية املطلب  (11)
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وجب صرف  ولو تلف ذلك يف يده ،كها لغريهلّ  أو كسوًة مل جيز له أن مي    ،ولو أعطاه نفقةً 
وال تصري نفقة  ،يسرق بدله يف ذمته يطالبه به إذا أفلو كان إبتالفه ثبت للمنف   ،مثله إليه اثنياً 

 ،المتناعه ؛عليه وأيذن له يف االستقراض ،رضها القاضي عليهقيالقريب ديناً يف ذمة قريبه إال أن 
 ،أهنا تثبت يف ذمته :جه  و ويف نفقة الطفل  ،فتثبت يف ذمته النفقة املفروضة للمقرتض ،أو غيبته

 .(1)وأنكره اإلمام ،وال تسقط مبضي الزمان

لو  :وافإهنم قال ،ما يقتضي أن نفقة القريب متليكٌ  (2)املهذب وغريهووقع يف كالم صاحب 
كن لالبن فأيسر األب بعد ذلك مل ي ،جيب إعفافه :ملَّك االبن أابه جاريًة ليعفه هبا وقلنا

 .رتدادومقتضى كوهنا إمتاٌع االس ،كما لو أعطاه النفقة فلم أيكلها حىت أيسر  ،الرجوع فيها

 ،ما إذا كان محاًل واألم مطلقةٌ  ،مبضي الزمان (3)ة القريب تسقطنفق :ستثىن من قولناوي  
 ،قأو جتب يف احلال فلم ينف ،ال جيب تسليمها إال بعد الوضع :وقلنا ،(4)(النفقة له :وقلنا)

 .(5)ق األم هبالتعلق ح ؛الوجهنيوال يف الثانية يف أحد  ،فإهنا ال تسقط يف األ وىل اتفاقاً 

 

 

 

 

 

                                                           

، روضة الطالبني 10/70، الشرح الكبري 6/232، الوسيط 15/517،516انظر: هناية املطلب  (1)
٩/85. 

 .11/264، البيان 3/161انظر: املهذب  (2)
 يف )ز(: يسقط. (3)
 سقط من: )ز(. (4)
 .11/48٩، حبر املذهب 15/517والوجه الثاين: تسقط، انظر: هناية املطلب  (5)
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 فروع  

القسم اخلامس من كتاب النكاح أن يف وجوب إعفاف األب االبن  يف (1)تقدم :األول
 :(3)طرق  وفيه  ،الوجوب :أصحهما ،(2)قولني

 .(5)واخلالف (4)وفاق[ال]أن حكمه حكم النفقة يف حمل  :أحدها

 .ابلوجوب (7)/أوىل (6)أنه :والثاين

 .أوىل ابلوجوب (8)أهنا :والثالث

في وجوب ف ،فلو كان األب كسواًب ولكن كسبه ال يفي إال بنفقته ،جتب :فإن قلنا
ومها كالوجهني فيما إذا قدر الصغري على نفقة  ،أنه جيب :أصحهما ،(10)وجهان (٩)إعفافه

                                                           

 .7ب/60انظر: اجلواهر البحرية ل  (1)
 . 5/1٩0والقول الثاين: عدم الوجوب؛ قياساً على إعفاف االبن، انظر: الوسيط  (2)
، البيان 11/4٩6، حبر املذهب 3/161، املهذب ٩/183، احلاوي 144انظر: اإلقناع    (3)

 .٩/86، روضة الطالبني 10/70، الشرح الكبري 11/263
 يف )ط(: الزفاف، واملثبت من: )ز(. (4)
 .10/70حمل الوفاق: املعسر الزمن، وحمل اخلالف: املعسر الصحيح، انظر: الشرح الكبري  (5)
 عفاف. أي: اإل (6)
 أ(.11٩/٩) (7)
 أي: النفقة. (8)
 يف )ز(: إعتاقه. (٩)
 .15/523والوجه الثاين: ال جيب؛ ألن النفقة إذا سقطت سقط اإلعفاف، انظر: هناية املطلب  (10)
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مث إذا أعفه بتزويج  ؟(1)]أبيه[على هل جتب الزكاة  ،ومل يقدر على زكاة فطره ،نفسه ذلك اليوم
 .(3)(2)والقيام مبؤوانهتا ،أو متليك أمٍة كما مرَّ يف اببه فيلزمه نفقتها ،امرأةٍ 

األب عن  (4)[عجز]لزم الولد االنفاق عليها إذا  ،أو أمةٌ  ،األب زوجةٌ  ولو كان حتت
 .(5)نفقتها

مث األب يوزعها  ،ولو كان حتته زوجتان فأكثر مل يلزمه إال نفقة واحدٍة فيدفعها إىل األب
إذا كانتا  وجييء فيما ،أو منهن حق الفسخ ،لكن يثبت لكل واحدٍة منهما ،أو عليهن ،عليهما

فإن فسخت واحدٌة متت  ،(6)[فسخي  ]م أنه إذا قدر على نصف املد ال اثنتني الوجه املتقد
ه وفي ،أن يعني النفقة لواحدٍة منهما أو منهن (8)البن[ل]وليس  :(7)قال اإلمام ،النفقة لألخرى

إذ  ؛أنه إذا كان حتته أكثر من زوجٍة ال جيب على الولد نفقة الزوجية :ضعيف   وجه  وفيه  ،رٌ نظ
 .(٩)ليست متعينةً 

                                                           

 ، وهو الصواب.405يف )ط( و )ز(: ابنه، واملثبت من: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (1)
 يف )ز(: مبؤانهتا. (2)
، الوسيط 11/4٩6، حبر املذهب 15/523، هناية املطلب 3/161، املهذب ٩/183انظر: احلاوي  (3)

، املطلب العايل ٩/86، روضة الطالبني 10/71،70، الشرح الكبري 11/263، البيان 5/1٩1
 .7/267، النجم الوهاج 15/258، كفاية النبيه 405حتقيق: أنذر كل مسافر/

 يف )ط(: كلمة غري مفهومة، واملثبت من: )ز(. (4)
 .٩/86، روضة الطالبني 10/71،70انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ط(: ينفسخ، واملثبت من: )ز(. (6)
 .15/524انظر: هناية املطلب  (7)
 .15/524يف )ط( و )ز(: لألب، واملثبت من: هناية املطلب  (8)
 .10/71 ، الشرح الكبري6/386انظر: التهذيب  (٩)
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لوجوهبا على األب  ؛يلزم االبن االنفاق عليهم :(1)قال املتويل ،ولو كان لألب أوالٌد صغارٌ 
 .وهو الظاهر :(4)قال الرافعي ،ال يلزمه :(3)والروايين ،(2)وقال الشيخ أبو علي ،فيتحملها

 :(5)جهانو ففي وجوب نفقتها على األب  ،ولو كان لالبن الذي يف نفقة أبيه زوجةٌ 

 .(6)وجزم به صاحب املهذب ،نعم :أحدمها

 .خبالف أوالده فإن نفقتهم جتب عليه ابجلدودة وإعسار أبيهم، ال :وأظهرمها

وال جيب اإلدام  :(7)قال البغوي ،ب على الولد نفقة زوجة األب جتب كسوهتا عليهجتوكما 
وقياس ما مرَّ أن االبن  :(8)قال الرافعي، ثبت اخليارألن فقدمها ال ي   ؛وال نفقة اخلادم ،عليه
 .مل ما وجب على األب وجوهبما عليهيتح

ومل يقدر على أن يكتسب إال  ،لو كان لرجٍل امرأةٌ  :(10)(٩)قال صاحب التلخيص :الثاني
ألان لو مل  ؛جياً خذ األب بنفقته عليه ختر وأ   ،خذ االبن بنفقة امرأتهوله أٌب موسٌر أ   ،قدر نفقته

                                                           

 .274انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (1)
 .10/71انظر: الشرح الكبري  (2)
 .11/4٩6انظر: حبر املذهب  (3)
 .10/71انظر: الشرح الكبري  (4)
 .10/71، الشرح الكبري 6/386انظر: التهذيب  (5)
 .3/161انظر: املهذب  (6)
 .6/386انظر: التهذيب  (7)
 .10/71انظر: الشرح الكبري  (8)
 .1٩2هو ابن القا ، راجع ترمجته يف  :  (٩)
 .561انظر: التلخيص    (10)
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فإنه ملا اكتسب ما يكفيه  ،حيتمل غري ذلك :(2)وقال القفال، امرأة االبن (1)[تري خل  ]به  ل  ق  نـ  
 .وهلا اخليار ،إليه (3)ألنه حيتاج ؛وليس المرأته أن تطالبه به ،مل يلزم أبوه نفقته

 ،أو كان غائبًا رفعت األم األمر إىل احلاكم ،إذا منع األب نفقة أوالده الصغار :الثالث
أو  ،أو أذن هلا يف األخذ منه ،فإذا أثبتت عنده أن الولد منه أنفق عليه القاضي من ماله
ذ ذلك من وهلا االستقالل أبخ ،االستقراض عليه واإلنفاق على الصغري بشرط أهليتها لذلك

 .(4)والقياس املنع :قال اإلمام ،الصحيحماله على 

 وأوىل ،مرتبان على األخذ وجهانابالقرتاض عليه  (5)/ففي استبدادها ،ولو مل جتد ماالً 
 يكن يف البلد ومل ،ال :أو قلنا ،هلا االستبداد :فإن قلنا ،وال أن ال يكون يف البلد حاكمٌ  ،ابملنع

 ففي وجوب (6)شهدوإن مل ت   ،فعلى األب قضاء ما استقرضته ،حاكٌم فاقرتضت وأشهدت
 فإن أشهدت ،فإن أنفقت من ماهلا بنية الرجوع ،(8)المَّ كالوجهني يف هرب اجل  (7)وجهانقضائه 
 .(٩)ابملنعوأوىل  ،فالوجهانوإال  ،رجعت

                                                           

 يف )ط(: حلرت، واملثبت من: )ز(. (1)
 .10/71انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: حمتاج. (3)
 .٩/87، روضة الطالبني 10/72،71، الشرح الكبري 15/518،517انظر: هناية املطلب  (4)
 ب(.11٩/٩) (5)
 يف )ز(: يشهد. (6)
 .10/72الوجه األول: جيب، والوجه الثاين: ال جيب، انظر: الشرح الكبري  (7)
هرب اجلمَّال: أن يكري صاحب اجلمل  اجلمل ، مث يرتكه عند املكرتي ويهرب، انظر: املهذب  (8)

2/255. 
 .٩/87، روضة الطالبني 10/72، الشرح الكبري 15/518انظر: هناية املطلب  (٩)
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ففي  ،وال القاضي ،فأرادت اإلنفاق عليه من ماله من غري إذن األب ،ولو كان لالبن مالٌ 
أما  ،وهذا إذا منع األب من اإلعطاء :(2)قال اإلمام ،(1)وأوىل ابجلواز ،مرتبان وجهانجوازه 

 .إذا قدرت على مراجعته واألخذ منه فالوجه القطع ابملنع

وإن مل جيد  ،ق األخذ من ماله إن وجد جنسهوإذا امتنع القريب من نفقة قريبه فللمستح  
واألصح  ،ففي جواز أخذه اخلالف اآليت فيما إذا ظفر رب الدين بغري جنس حقه ،إال غريه

 .(3)جواز األخذ

أو اجملنون كان له االستبداد أبخذها من  ،أو اجلد على الصغري ،وإذا وجبت نفقة األب
وفيه  ،وأيخذا نفقتهما من أجرته ،وهلما أن يؤجراه ملا يطيقه من األعمال ،ماله حبكم الوالية

ا فيما إذا ولعل هذ ،أنه ليس هلما األخذ من مال اجملنون إال إبذن احلاكم خبالف الصغري :وجه  
وأما األم فال  ؟أو للحاكم ،هلما (4)[اأهن]ن يف الوالية عليه خالفاً يف فإ ،طرأ اجلنون بعد البلوغ
نفقته  وكذا االبن إذا وجبت ،إذ ال والية عليها ؛واجملنون إال إبذن احلاكم ،أتخذ من مال الصيب
 ،ولو كان يصلح لصنعٍة فللحاكم أن يويل ابنه إجارته :(6)قال الرافعي، (5)يف مال األب اجملنون

 .وأيخذ نفقة نفسه من أجرته

 ،أو غيبته ،المتناعه ؛إذا تعذر اإلنفاق من جهة القريب الذي جتب عليه النفقة :الرابع
ق األمر إىل القاضي  ،ذا ثبت عنده موجب النفقة أمره ابإلنفاق إن كان حاضراً فإ ،رفع املستح 

 ،يهفإن مل يكن له ماٌل حاضٌر استقرض القاضي عل ،وأنفق عليه من ماله احلاضر إن كان غائباً 

                                                           

 .٩/87، روضة الطالبني 10/72انظر: الشرح الكبري  (1)
 .15/520،51٩انظر: هناية املطلب  (2)
 .10/72، الشرح الكبري 15/520والقول الثاين: ال جيوز األخذ، انظر: هناية املطلب  (3)
 يف )ط(: أهنما، واملثبت من: )ز(. (4)
 .15/248، كفاية النبيه ٩/88، روضة الطالبني 10/72، الشرح الكبري 6/386انظر: التهذيب  (5)
 .10/73،72انظر: الشرح الكبري  (6)
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 وإال ،فإن أشهد به رجع ،مل يكن هناك حاكٌم واقرتض عليه (1)وإن ،ق بذلكوال يستبد املستح  
 .(3)المَّ كما تقدم يف هرب اجل  ،(2)فوجهان

فإن  ،يت املالوال يف ب ،واجلد حاضٌر مل جتب نفقته على اجلد ،كان األب غنياً غائباً   (4)فلو
 ،ى األبأو أذن للجد يف اإلنفاق لريجع به عل ،مل يتربع اجلد هبا استقرض القاضي على األب

جعة القاضي فإن أمكنه مرا ،أو اإلنفاق ،ولو استقل اجلد ابالستقراض ،أنه ال يرجع :وجه  وفيه 
وإال ففيه  ،قضاؤه (5)/فإن أشهد بذلك لزمه ،وإن مل ميكنه ،مل يلزم األب قضاءه على الصحيح

 .(7)كم كل قريٍب حاضٍر مع أقرب غائبٍ وكذا ح ،(6)الوجهان

وهلا أن أتخذ  ،(8)أول لنب اليت تضع :وهو ،جيب على األم أن ترضع ولدها اللبأ :اخلامس
وال  ،ومن مال الولد إن كان ،األجرة عليه إن كان ملثله أجرٌة من األب إن مل يكن للولد مالٌ 

أهنا ال  :جه  و ونقل الرافعي عن املاوردي رواية  ،يلزمها التربع إبرضاعه كبذل الطعام للمضطر
 .(٩)واملاوردي ذكره احتماالً ال وجهاً  ،أجرة هلا

إال إلرضاع اللبأ فإنه  ،لو استؤجرت على إرضاع ولدها جاز :(10)وقال صاحب الكايف
 .ألن الولد ال يعيش بدونه ؛واجٌب عليها

                                                           

 يف )ز(: فإن. (1)
 .10/72الوجه األول: يرجع، والوجه الثاين: ال يرجع، انظر: الشرح الكبري  (2)
 .٩/87، روضة الطالبني 10/72، وانظر: الشرح الكبري 385راجع    (3)
 يف )ز(: ولو. (4)
 أ(.120/٩) (5)
 أي: الوجهان اللذان يف املسألة السابقة، ومها: الوجه األول: يرجع، والوجه الثاين: ال يرجع. (6)
 .٩/87، روضة الطالبني 10/72انظر: الشرح الكبري  (7)
 .2/548، املصباح املنري 1/257انظر: النظم املستعذب  (8)
، املطلب العايل حتقيق: ٩/88، روضة الطالبني 10/73، الشرح الكبري 11/4٩5انظر: احلاوي  (٩)

 .420أنذر كل مسافر/
 .2/8٩5، حترير الفتاوى 8/285انظر: النجم الوهاج  (10)
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رب مث بعد سقي اللبأ إن وجدت امرأًة ترضعه غريها مل جت  ، الغالب وهذا التعليل حمموٌل على
 ،مثلها الولد يف العادة أم ال (1)رضعسواٌء كانت ممن ي   ،سواٌء كانت يف نكاحه أو ابئناً  ،عليه

وإن  ،فإن اتفقا على استئجارها فذاك ،وإال فعلى أبيه ،وأجرة رضاعه يف ماله إن كان له مالٌ 
م ن وإال ف ،وهلا طلب األجرة من ماله إن كان ،مرضعٌة غريها وجب عليها إرضاعه (2)مل توجد

هذا  ،فإهنا جيب عليها إرضاعه أبجرة مثله ،إال أجنبيةً  مرضعةً  (3)وكذا احلكم لو مل جتد ،أبيه
 .(4)املشهور املنصو  يف أجرة إرضاعها ولدها

جيب عليه أن يكفيها النفقة يف مدة  :(7)والغزايل ،(6)واحلسني ،(5)وقال القاضيان املاوردي
 .(8)أو تكون ،فإما أن ال تكون يف نكاح أبيه ،ومهما رغبت األم يف اإلرضاع ،اإلرضاع

زاعه فإن تربعت إبرضاعه مل يكن لوالده منعها وانت ،أن ال تكون يف نكاحه :األوىلاحلالة 
جرة وله اسرتضاع غريها أب ،فإن كانت أكثر من أجرة املثل مل جيب ،وإن طلبت أجرةً  ،منها
د أجنبيًة وإن وج ،وإن طلبت أجرة املثل فهي أوىل من غريها من املراضع أبجرة املثل ،املثل

 :(٩)فطريقانرضى أبقل من أجرة املثل أو ت ،متربعةً 

 :قوالنفيه  :أشهرمها

                                                           

 يف )ز(: ترضع. (1)
 يف )ز(: يوجد. (2)
 وجد.يف )ز(: ي (3)
، الشرح الكبري 11/506، حبر املذهب 15/541،540، هناية املطلب 5/254انظر: األم  (4)

 .٩/88، روضة الطالبني 10/73
 .11/4٩5انظر: احلاوي  (5)
 .422انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (6)
 .6/233، الوسيط 315انظر: البسيط حتقيق: عبد الرمحن القحطاين/ (7)
 .15/263،262، كفاية النبيه 10/74،73انظر: الشرح الكبري  (8)
 .٩/8٩، روضة الطالبني 10/75انظر: الشرح الكبري  (٩)
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 .(2)[باجت]أهنا  :(1)وصححه صاحب التنبيه أحدمها 

 .وال يلزمه بذل الزايدة ،وله انتزاعه ،ال :وأصحهما 

 .(3)القطع به :والثاين

 .(4)نص عليه ،ص دق بيمينه ،وجدت متربعًة وأنكرت :فعلى هذا لو قال األب

 ،فإن كان أبقل من زايدة اإلدرار ،وجد مرضعًة أبقل من أجرة املثل إذا :(5)وقال املاوردي
 ،األم ابحلنو رجحوت   ،ألن نقصان األجرة يف مقابلة نقصان اللنب ؛فاألم أحق ءاالستمراوفضل 

 .كما لو وجد متربعةً   ،(6)قوالنففيه  ء،واالستمراوإن كان النقصان منها من فضل اإلدرار 

ن لكن أجرة مثل األم أكثر م ،وو جدت أجنبيٌة أبجرة مثلها ،أجرة مثلهاولو طلبت األم 
فيه  ؟فتجاب األم أو األب ،كما لو كانت األوىل درمهني والثانية درمهاً   ،أجرة مثل األجنبية

وأجرة  ،(7)/فأراد وارٌث أن حيج عنه ،ونظريه ما إذا أوصى أن ي ستأجر من حيج عنه ،وجهان
 :(٩)فوجهانلعلمه ومعرفته  ؛على أجرة أجنيٍب حيج عنه (8)مثله تزيد

 .عطى أجرة مثلهي   :أحدمها

 .ال يزاد على أجرة مثل األجنيب :واثنيهما
                                                           

 .210انظر: التنبيه    (1)
 يف )ط(: جتب، واملثبت من: )ز(. (2)
 أي: القطع ابلقول الثاين. (3)
 .8/287، النجم الوهاج ٩/8٩، روضة الطالبني 10/75، الشرح الكبري 8/340انظر: خمتصر املزين  (4)
، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل 15/265،264، كفاية النبيه 11/4٩7انظر: احلاوي  (5)

 .426مسافر/
 .اين: ال جتابالقوالن اللذان يف املسألة السابقة، ومها: القول األول: جتاب األم، والقول الث (6)
 ب(.120/٩) (7)
 يف )ز(: يزيد. (8)
 .426،425انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (٩)
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 :(1)وجهانفيه  ؟فهل له منعها من إرضاعه ،أن تكون يف نكاحه :احلالة الثانية

 ،(4)واملهذب ،(3)وهو اجملزوم به يف الوجيز ،(2)واختاره الشيخ أبو حامد ،نعم :أحدمها
 .كرهلكن ي   ،(5)واألقوى عند الرافعي

 ،(٩)والفوراين ،(8)وجزم به القاضي الطربي ،(7)والروايين ،(6)وصححه البغوي ،ال :واثنيهما
 .(12)وصححه النووي ،ومجاعةٌ  ،(11)(10)والدارمي

                                                           

 .٩/88، روضة الطالبني 10/74،73انظر: الشرح الكبري  (1)
 .426، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/10/73انظر: الشرح الكبري  (2)
 .2/121انظر: الوجيز  (3)
 .3/162انظر: املهذب  (4)
 .10/74،73انظر: الشرح الكبري  (5)
 .6/388انظر: التهذيب  (6)
 .11/505انظر: حبر املذهب  (7)
ن الزوجة إذا ثبت أ" قلت: لكن القاضي الطربي جزم بعكس ذلك يف التعليقة، وهذا نص ما قاله: (8)

رب على اإلرضاع، فإهنا إذا تربعت ابإلرضاع، وقال الزوج: تضيه ال أمكنك من ذلك، فالذي يق ال جت 
املذهب أن له ذلك؛ ألنه مستحٌق عليها االستمتاع يف مجيع الزمان، واشتغاهلا ابلرضاع حيول بينه وبني 
ذلك"، لكن النووي رمحه هللا ذكر أن القاضي الطربي قال ذلك يف اجملرد، في حتمل أن يكون له قوالن، 

 .٩/88، روضة الطالبني 158ربي حتقيق: مرضي الدوسري/وهللا أعلم، انظر: التعليقة للقاضي الط
 .10/74،73انظر: الشرح الكبري  (٩)
ني تفقه على أيب احلس ،حممد بن عبد الواحد بن حممد اإلمام أبو الفرج الدارمي البغداديهو:  (10)

ومن تصنيفاته:   ،وأربعني تسعٍ  هـ، وقيل:448تويف بدمشق يف ذي القعدة سنة  وغريه، األردبيلي
، انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي جامع اجلوامع ومودع البدائع، و االستذكار كتاب

 .1/235،234، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 4/182-188
 .10/74،73انظر: الشرح الكبري  (11)
 .٩/88انظر: روضة الطالبني  (12)
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فإن كان من أجل  ،نظر يف سبب املنعالصحيح أنه ي   :(2)املاوردي فقال (1)[توسط]و 
وللخالف  ،ويف غري أوقاته فال ،وإن كان لغري االستمتاع ،ويف أوقاته فله املنع ،االستمتاع

 ؟اب حلق الطفلجتجد متربعةً هل أهنا إذا طلبت أجرًة وو   ،التفاٌت على اخلالف يف احلالة األوىل
 .فله املنع ،ال :وإن قلنا ،اب مل يكن له املنعجت :فإن قلنا

 (4)[نكحها]وهذا يستمر إذا  .وله منعها قطعًا من إرضاع ولدها من غريه :(3)امقال اإلم
ل ذلك لكن لو جه ،رًة على إرضاعه قبل نكاحه فليس له منعهاأما إذا كانت مستأج   ،خليةً 

 .(5)عن املاوردي أن له فسخ النكاح فقد مرَّ 

 التفريع

فقتها ابإلرضاع وهل تزاد ن ،فإن كانت متربعةً فذاك ،أو توافقا عليه ،ليس له منعها :إن قلنا
 :(7)وجهانفيه  ؟ال يكفيها (6)[قدرامل]إذا كان 

 .ال :أصحهما

تاج إليها لرتبية ا :وىل أن يقالاأل   :وقال ،إىل مقابله (8)ال الرافعيمو   ،لولدهذه الزايدة حي 
 .وعلى أبيه القيام بكفايتها

                                                           

 يف )ط(: فتوسط، واملثبت من: )ز(. (1)
 .11/4٩5حلاوي انظر: ا (2)
 .15/541انظر: هناية املطلب  (3)
 يف )ط(: يلحها، واملثبت من: )ز(. (4)
، كفاية النبيه ٩/8٩، روضة الطالبني 10/74، الشرح الكبري 11/4٩6،4٩5انظر: احلاوي  (5)

 .428،427، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/15/263،262
 يف )ط(: القدر، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (6)
 .10/74، الشرح الكبري 6/388، التهذيب 11/4٩6،4٩5انظر: احلاوي  (7)
 .10/74انظر: الشرح الكبري  (8)
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ابتىن ذلك على أن الزوج هل له أن يستأجر زوجته إلرضاع  ،ولو طلبت أجرًة على إرضاعه
وإن جزم العراقيون  ،اجلواز (2)[األصح]و  ،اإلجارة يف (1)تقدما وجهانفيه  ؟ولغري ذلك ،ولده

ن فاحلكم فيما إذا طلبت األجرة كاحلكم املتقدم فيما إذا طلبت البائ ،جيوز :فإن قلنا ،خبالفه
 .(3)اإلرضاع ابألجرة

نقصه فلها وال ي   ،االستمتاع (4)]من[ فإن كان اإلرضاع ال مينع ،أرضعت ابألجرةمث إذا 
شبه أن جييء فيه وي   :(6)قال الرافعي ،نقصه فال نفقةأو ي   ،وإن كان مينعه ،النفقة األجرة (5)مع

ال جيوز استئجارها  :وإن قلنا ،وفيه نظرٌ  ،(7)]إبذنه[ اخلالف فيما إذا سافرت لغرض نفسها
 ،(٩)ال تستحقها :أصحهما ،(8)وجهانففي استحقاقها أجرة املثل  ،طامعةً يف األجرةت عفأرض

إن أوجب ذلك  :(10)قال الشيخ ابن الصالح ،وحيث استأجرها إلرضاعه فأرضعت معه آخر
 .(11)وإال فال ،ٌق عليها ابإلجارة ثبت لألب حق الفسخنقصاً فيما هو مستح  

 

 

                                                           

 .3ب/2٩4انظر: اجلواهر البحرية ل  (1)
 يف )ط(: األصح، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/8٩، روضة الطالبني 10/74، وانظر: الشرح الكبري 388راجع    (3)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ز(: منع. (5)
 .10/74انظر: الشرح الكبري  (6)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (7)
 . 10/74والوجه الثاين: تستحقها؛ ألهنا مل تبذل منفعتها جماانً، انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ز(: يستحقها. (٩)
 .2/462انظر: فتاوى ابن الصالح  (10)
 .٩/8٩، روضة الطالبني 10/74انظر: الشرح الكبري  (11)
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 الذين جتب عليهم النفقة عند االجتماعيف ترتيب األقارب : الباب الثالث

 ؟وليس له ما يفي بنفقتهم كيف ينفق عليهم ،حمتاجون وأنه إذا اجتمع إلنساٍن أقارب
اب وكالم الب ،أو فروعاً وأصوالً  ،أو أصوالً  ،فروعاً  يكوناملقصد األول إما أن  (1)/واألقارب يف

 .(2)ورابٌع يف املقصد الثاين ،ثالثٌة يف املقصد األول ،أربعة أطراف  يف 

 نفقة أصلهم احملتاج وإن سفلوا (3)يف اجتماع الفروع الذين تلزمهم: الطرف األول

ورة أو والذك ،امأو عدمه ،والوراثة ،فإن استواي يف القرب ،ظرفإذا اجتمع اثنان منهم ن  
 ،أو ابنا ابنٍ  ،نتنيأو اب ،واالستواء يف اإلرث أبن يكوان ابنني ،فالنفقة عليهما ابلسوية ،األنوثة

لدا واالستواء يف عدمه أبن يكوان و  ،أو بنت ابٍن وابن ابنٍ  ،أو بنٌت وابن ابنٍ  ،أو ابنتاه
 .(4)بنتٍ 

أو  ،ين ابملالر  وال بني أن يكوان قاد ،وال فرق يف ذلك بني أن يتساواي يف اليسار أو يتفاوات
 أو أحدمها حاضراً  ،نيأو غائب   ،ينأو حاضر   ،أو أحدمها ابملال واآلخر ابلكسب ،ابلكسب

 :(5)ال القاضيق ،ض عليهفإن مل يكن اقرت   ،ويؤخذ قسط الغائب من ماله احلاضر ،واآلخر غائباً 
وأييت  ،دهأو ماله إذا وج ،فإن تعذر أخ ذ القاضي احلاضر ابالتفاق بقصد الرجوع على الغائب

 ،فيما إذا أنفق اجلد عند غيبة األب أنه ال يرجع ،(6)يف ختصيص احلاضر ابإلنفاق الوجه املتقدم
 :(7)طرق   أربعففيه  ،فا يف شيٍء من ذلكوإن اختل

                                                           

 أ(.121/٩) (1)
 .٩/٩0،8٩، روضة الطالبني 10/76انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: يلزمهم. (3)
 .٩/٩0، روضة الطالبني 10/76انظر: الشرح الكبري  (4)
 .431انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (5)
 .387راجع    (6)
 .٩/٩0، روضة الطالبني 10/77،76، الشرح الكبري 527-15/524انظر: هناية املطلب  (7)
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أن  (3)والبغوي ،(2)والغزايل ،(1)وهي أظهر عند مجاعٍة من املراوزة منهم اإلمام :إحداها
وسواءٌ   ،سواٌء كان واراًث أو غري وارثٍ  ،فإن كان أحدمها أقرب فالنفقة عليه ،التقدمي ابلقرب

قدم القريب الذي ال يرث كبنت البنت على البعيد الوارث كبنت ابن في   ،كان ذكرًا أو أنثى
 فتساواي يف ،قدم بهي   :فإن قلنا ،(4)وجهانففي التقدمي ابإلرث  ،فإن استواي يف القرب ،االبن

 ،وجهانفيه  ؟حبسب اإلرث (5)فيستواين يف النفقة أم جتب ،أصله وتفاوات فيه كاالبن والبنت
 .(6)صحح الفوراين األول

 ارثفإن كان أحدمها واراثً دون اآلخر فالنفقة على الو  ،أن التقدمي ابإلرث :الطريقة الثانية
لنفقة فإن تساواي فيه فهل جتب ا ،دم األقربفإن تساواي يف اإلرث ق   ،وإن كان غريه أقرب

 .(7)الوجهانفيه  ؟أو حبسب اإلرث ،عليهما ابلسواء

ان قريباً ك ،فإن كان أحدمها ذكراً فالنفقة عليه ،(8)[ابلذكورة]أن التقدمي  :الثالثةالطريقة 
 (٩)وإن ،كرنثيني فالنفقة على املديل ابلذ أأو  ،وإن كاان ذكرين ،واراثً كان أو غري وارثٍ  ،أو بعيداً 

 .(10)ستواي يف اإلدالء فهي على األقربا

                                                           

 .15/525،524انظر: هناية املطلب  (1)
 .6/234انظر: الوسيط  (2)
 .6/37٩انظر: التهذيب  (3)
رد القرابة موجبٌة ألن جمال أثر لإلرث ومها سواء؛ الوجه األول: ي قدم الوارث؛ لقوة قرابته، والوجه الثاين:  (4)

 .10/76للنفقة، انظر: الشرح الكبري 
 يف )ز(: جيب. (5)
 .10/77،76انظر: الشرح الكبري  (6)
 .٩/٩0، روضة الطالبني 10/77انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ط(: ابلزكاة، واملثبت من: )ز(. (8)
 يف )ز(: فإن. (٩)
 .٩/٩0، روضة الطالبني 10/77انظر: الشرح الكبري  (10)
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 ،(2)واملاوردي ،(1)وجزم هبذه القاضيان احلسني ،اعتبار اإلرث والذكورة معاً  :الطريقة الرابعة
 .(3)ورجحهما العراقيون

 :أمثلة ذلك

فإن اكتفينا  ،وإن اعتربان اإلرث ،النفقة عليهما ابلسوية إن اعتربان القرب ،ابٌن وبنتٌ *
البن الذكورة فهي على اان وإن اعترب  ،قدره فهي عليهما أثالاثً  (4)/وإن اعتربان ،أبصله فكذلك

 .(5)خاصةً 

اعتربان مطلق  وعليهما ابلسوية إن ،النفقة على البنت إن اعتربان القرب ،بنٌت وبنت ابنٍ *
 .(6)أرابعاً إن اعتربان التقارب فيه وعليهما ،اإلرث

البنت إن  وعلى ابن ،النفقة على البنت إن اعتربان القرب أو اإلرث ،بنٌت وابن بنتٍ *
 .(7)اعتربان الذكورة

إن اعتربان  وعلى ابن البنت ،هي على بنت االبن إن اعتربان اإلرث ،بنت ابٍن وابن بنتٍ *
 .(٩)إن اعتربان القرب (8)(معاً )وعليهما  ،الذكورة

 .(10) اإلرثوعلى الثانية إن اعتربان ،هي عليهما إن اعتربان القرب ،بنت بنٍت وبنت ابنٍ *

                                                           

 .435انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (1)
 .11/4٩0،48٩انظر: احلاوي  (2)
 .٩/٩0، روضة الطالبني 10/77انظر: الشرح الكبري  (3)
 ب(.121/٩) (4)
 .٩/٩0، روضة الطالبني 10/77انظر: الشرح الكبري  (5)
 .٩/٩1، روضة الطالبني 10/78انظر: الشرح الكبري  (6)
 انظر: املصدرين السابقني. (7)
 سقط من: )ز(. (8)
 .٩/٩1، روضة الطالبني 10/78انظر: الشرح الكبري  (٩)
 انظر: املصدرين السابقني. (10)
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وإن  ،ذا هناالنفقة عليهما ابلسواء فك :إن قلنا يف اجتماع االبن والبنت ،ابٌن وولٌد خنثى*
 :(1)أوجه   فثالثةعلى االبن  :قلنا

اً رجع فإن ابن اخلنثى ذكر  ،ويستقرض احلاكم النصف اآلخر ،على االبن نصفها :أحدها
 .كما إذا كان أحدمها غائباً   ،وإن ابن أنثى رجع به على االبن ،به عليه

 .وإال فال ،فإن ابن اخلنثى ذكراً رجع عليه ابلنصف ،أنه يؤخذ اجلميع من االبن :وأظهرمها

وإن  ،وإال فال ،فإن ابن اخلنثى أنثى رجعت على الذكر ،أهنا جتب عليهما نصفني :واثلثها
قال الشيخ حممود  ،وعلى اخلنثى الثلث ،فعلى االبن النصف ،جتب عليهما حبسب اإلرث :قلنا

 (4)[ب]جيحتمل أن في   ،والسدس الباقي ال يتحقق وجوبه على واحٍد منهما :(3)(2)بن املبارك
النفقة بينهما  (6)فتكون ،واألول أشبه ،على االبن (5)[ب]جيتمل أن وحي   ،قسم بينهماعليهما في  

 .(7)ا مخسةٌ وعلى اخلنثى ربعها وسدسه ،على األول ثلثها وربعها سبعةٌ  ،على اثين عشر سهماً 

 ،كذا هناالنفقة عليهما ابلسوية ف :إن قلنا يف اجتماع االبن والبنت ،خنثى بنٌت وولدٌ *
 :(٩)(8)فوجهانوإن خصصناها ابالبن 

                                                           

 .٩/٩1، روضة الطالبني 10/7٩،78، الشرح الكبري 11/502انظر: حبر املذهب  (1)
تفقه  ،ابجملري عرفحممود بن املبارك بن علي بن احلسن اإلمام أبو القاسم الواسطي مث البغدادي ي  هو:  (2)

 هـ، انظر: طبقات الشافعية5٩2هبمدان يف ذي القعدة سنة تويف  ،على أيب منصور ابن الرزاز وغريه
 .2/48،47، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 7/288،287الكربى للسبكي 

 .435، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/11/255انظر: البيان  (3)
 يف )ط(: جتب، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (4)
 يف )ط(: جتب، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (5)
 يف )ز(: فيكون. (6)
 .11/255، البيان 11/4٩0انظر: احلاوي  (7)
 يف )ز(: وجهان. (8)
 .٩/٩2،٩1، روضة الطالبني 10/7٩، الشرح الكبري 11/256،255انظر: البيان  (٩)
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 .نصففإن ابنت أنوثته رجعت على أختها ابل ،الحتمال ذكورته ؛أهنا على اخلنثى :أحدمها

ه رجعت ذكورتفإن ابنت  ،ويؤخذ من البنت النصف ،ال يؤخذ منه إال النصف :والثاين
 .وال يؤخذ من البنت شيءٌ  ،ينبغي وجه االقرتاض :(1)قال النووي، أخته مبا أنفقت عليه

 فعلى البنت ثلث النفقة ،جيب عليهما حبسب اإلرث :وإن قلنا :(2)قال الشيخ حممود
 ،سم بينهماقتمل أن جيب على كٍل منهما في  والسدس الباقي حي   ،وعلى اخلنثى نصفها ،يقيناً 

 .ألن الذكورة غري حمققةٍ  ؛وال جييء هنا احتمال وجوبه على اخلنثى

 فرع  

فإن كانتا يف  ،وابنة بنت بنٍت ليس أبوها من أوالده ،له بنت بنت بنٍت أبوها ابن ابن بنته
 ،ريبة أوىلوإن كانت اجلامعة للقرابتني أسفل فالق ،واحدٍة فاليت مجعت القرابتني أوىل (3)[درجةٍ ]

 .(5)القاضي أبو حامد (4)/قاله

 يف اجتماع األصول :الطرف الثاني

فإن   ،رظفإذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله لو انفرد كٌل منهما لوجبت النفقة عليه ن  
 ،الوجهني ص أوكذا إن كان ابلغاً يف  ،فإن كان الولد صغرياً فنفقته على أبيه ،كاان أابه وأمه

 ،وجهانيه ف ؟أو يكون أثالاًث حبسب اإلرث ،فعلى هذا يسوى بينهما ،عليهما :واثنيهما
 .(6)الثاين :أرجحهما

                                                           

 .٩/٩2،٩1انظر: روضة الطالبني  (1)
 .11/256انظر: البيان  (2)
 يف )ط(: زوجٍة، واملثبت من: )ز(. (3)
 أ(.122/٩) (4)
 .٩/٩5، روضة الطالبني 10/84، الشرح الكبري 11/502،501انظر: حبر املذهب  (5)
 .٩/٩2، روضة الطالبني 10/7٩، الشرح الكبري 15/528انظر: هناية املطلب  (6)
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 ،أو اجلدات ،أما إذا اجتمع اثنان من األجداد ،(1)ولو كان مع األم جٌد فسيأيت الكالم فيه
واألم  ،وأمه (2)[هيب]أقدم األب على في   ،فإن كان أحدمها يديل ابآلخر فالنفقة على القريب

 :(3)طرق   فخمسةخر وإن مل يكن أحدمها يديل ابآل ،على أبيها وأمها

 .قدم ابلقرب على النحو املتقدم يف الفروعي   :أصحها

 .ابإلرث :والثاين

و أو من ه ،دم من يديل ابلويلمل يكن لواحٍد منهما واليٌة ق   (4)وإن، بوالية املال :والثالث
إىل  (5)ار اإلماموأش، رب القربفإن استواي يف اإلدالء به وجوداً أو عدماً اعت   ،أقرب إدالًء ابلويل

 ،هة اليت تفيد الواليةاجل :واملراد ابلوالية هنا ،جميء طريقة اعتبار اإلرث أيضاً يف هاتني احلالتني
على هذا إذا اجتمع ف ،والكفر يف الفرع املسلم ،ال نفس الوالية اليت قد مينع منها مانٌع كالفسق

فإذا اجتمع أبو األب وأبو  ،(8)[األب أيب أيب]فالنفقة على  ،األم (7)ووأب (6)[األب أيب وأب]
وإذا اجتمعت أم األم وأم أيب األب فالنفقة  ،(٩)وجزم به ابن الصباغ ،األم فالنفقة على أيب األب

وكذا إذا اجتمعت  ،(10)]وكذا إذا اجتمعت أم األم وأم األب فالنفقة على الثانية[ ،على الثانية

                                                           

 .400انظر:    (1)
 يف )ط(: ابنه، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (2)
 .٩/٩2، روضة الطالبني 10/80، الشرح الكبري 531-15/528انظر: هناية املطلب  (3)
 يف )ز(: فإن. (4)
 .15/52٩انظر: هناية املطلب  (5)
يف )ط(: أبو أب األب، أو أبوان األب؛ ألنه جعل نقطًة فوق ونقطًة أخرى حتت على كلمة األب  (6)

 الوسطى، فجاء االحتماالن، ويف )ز(: أبو األب، ولعل الصواب كما هو مثبت. 
 يف )ز(: وأب األم. (7)
 يف )ط( و )ز(: أيب أب األب، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (8)
 .440انظر: املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/ (٩)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (10)
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األم وأم  وإن اجتمعت أم أيب أيب ،إلدالئها بذكرٍ  ؛أم  أم  األم وأم أيب األم فالنفقة على الثانية
 .(1)رهبالق ؛أيب األم فالنفقة على الثانية

اجتمع  (3)[إذا]ف ،فإن كان أحدمها ذكراً فالنفقة عليه ،(2)قدم ابلذكورةي   :والطريق الرابع
 ،ديل ابلذكرأو انثيني فالنفقة على امل ،وإن كاان ذكرين ،أبو األب وأم األم فالنفقة على أيب األب

فقة وإذا اجتمعت أم األم وأم األب فالن ،أبو األم فالنفقة على أيب األبو فإذا اجتمع أبو األب 
 كما إذا اجتمعت أم اجلد وأم أيب  ،فإن استواي يف ذلك فالنفقة على القريب ،على أم األب

 .(4)وىلفالنفقة على األ   اجلد

جدا إن و  و  ،فإن اختص أحدمها هبما فالنفقة عليه ،اعتبار اإلرث والذكورة معاً  :اخلامس
دم ابلقرب  قفي   ،جد يف أحدمها الذكورة واآلخر اإلرث استوايأو و   ،أو مل يوجدا فيهما ،فيهما

رث إال أن يكون مرادهم ابإل ،وهو غري متصورٍ  ،وهو يقتضي وجود جدين وارثني ،كذا ذكروه
وهذه  ،كما أرادوا ابلوالية يف الطريقة الثالثة يف الفروع جهة الوالية  ،جهة اإلرث ال نفس اإلرث

إال الطريق الثالث وهي والية املال فإهنا ال جتيء  ،هي الطرق املتقدمة يف الفروع (5)/الطرق
 .(6)مث  

 

 

 

                                                           

 .10/80انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ز(: تقدم الذكورة. (2)
 يف )ط(: وإذا، واملثبت من: )ز(. (3)
 .٩/٩2، روضة الطالبني 10/80، الشرح الكبري 15/531،530انظر: هناية املطلب  (4)
 ب(.122/٩) (5)
 .٩/٩2، روضة الطالبني 10/80، الشرح الكبري 15/530،52٩انظر: هناية املطلب  (6)
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 :صور  ونوضح ذلك بفرض

 :(2)فطريقانإذا اجتمع واحٌد من آابء األب مع األم  :(1)(األوىل)

 :أوجه  ثالثة فيه  :أحدمها

وكذا  ،فتجب نفقته عليه يف صغره قطعاً  ،أنه مبنزلة األب :(3)وهو املنصو  أظهرها 
 .بعد بلوغه على الصحيح

 .لقرهبا ؛النفقة على األم :والثاين 

فيه  ؟الاثً أو أث ،وعلى هذا فهل يكون بينهما ابلسوية ،أهنا توزع عليهما :والثالث 
 .الوجهان

فعلى طريقة  ،رج على الطرق املتقدمة يف اجتماع األجداد واجلداتأنه خي   :والطريق الثاين
ف يف على اخلال ،وعلى طريقة اعتبار اإلرث هي عليهما ،اعتبار القرب النفقة على األم

ق يقتضي وهذا الطري ،أو الذكورة هي عليه ،وعلى طريقة اعتبار الوالية ،التساوي والتفاوت
وهو بناًء يف التخريج على هذه  ،أهنا عليه (4)لكن األصح املنصو  ،ترجيح كوهنا على األم

 .وهو خترجيه على الطرق ،ولو اجتمع أبو أيب أٍب وأٌم تعني الطريق الثاين ،الطرق

                                                           

 مكرر يف: )ز(. (1)
 .15/251،250، كفاية النبيه 15/533انظر: هناية املطلب  (2)
 .5/108انظر: األم  (3)
 انظر: املصدر السابق. (4)
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 قال ،افالنفقة عليهم ،فإن اعتربان القرب فهما سواءٌ  ،وأبو أمٍ  (1)أٍب[ أبو]اجتمع  :الثانية
 ،فإن رجحناه به فهو على أيب األب ،على هذه الطريقة ابإلرث (3)هذا إذا مل نرجح :(2)اإلمام

 .(4)ة واإلدالء هبا فهي على أيب األبأو الذكور  ،أو الوالية ،وإن اعتربان اإلرث

 وإن اعتربان ،أو الذكورة فالنفقة على أيب األم ،إن اعتربان القرب ،أم أيب أٍب وأبو أمٍ  :الثالثة
 .(6)األب (5)اإلرث فالنفقة على أم أيب

إن اعتربان و  ،فإن اعتربان القرب فالنفقة عليهما ،اجتمع أبو األب وأبو األم :الرابعة
 .(7)أو الذكورة فالنفقة على أيب األب ،أو الوالية ،اإلرث

ان اإلدالء وإن اعترب  ،ينا بينهماأو اإلرث سوَّ  ،إن اعتربان القرب ،أم أٍب وأم أمٍ  :اخلامسة
 .(8)أو ابلويل فهي على أم األب ،لذكراب

                                                           

 يف )ط(: أبوان، ويف )ز(: كلمة غري مفهومة، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 .15/534انظر: هناية املطلب  (2)
 يف )ز(: يرجح. (3)
 .15/24٩، كفاية النبيه 10/80انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: أب. (5)
 .6/236انظر: الوسيط  (6)
 .10/80، الشرح الكبري 15/534انظر: هناية املطلب  (7)
 .٩/٩2، روضة الطالبني 10/80، الشرح الكبري 3/160انظر: املهذب  (8)
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و اإلدالء أ ،وإن اعتربان اإلرث ،إن اعتربان القرب فهما سواءٌ  ،أبو أٍم وأم أبٍ  :السادسة
يف أيب  (2)]اإلرث[ فقدان (1)[رب]جي  وإن اعتربان الذكورة واإلرث معاً  ،ابلويل فهي على أم األب

 .(3)وفقدان الذكورة يف أم األب ابلوراثة فيستواين ،األم ابلذكورة

إذا اجتمعوا فإما أن يكونوا من  :يف اجتماع األصول طريقاً آخر فقال (4)وسلك املاوردي
 .أو من ق بلهما ،بل األمأو من ق   ،ق بل األب فقط

مث  ،مث أبيه ،فنفقته بعد األب على اجلد ،بل األب فقطأن يكونوا من ق   :القسم األول
ملقامها  ؛أبن كانوا معسرين انتقل عنهم إىل أم األب ،أو معىنً  ،قدوا حقيقةً فإن ف   ،جده وهكذا

 .(5)وال يشركها يف درجتها بعد اجلد أحدٌ  ،مقام اجلد يف احلضانة واملرياث

 ،أم األب وأبو ،أم  أم  األب :فإذا صعدت بعدها درجًة اجتمع فيها بعد أيب اجلد ثالثةٌ 
 :(7)وجهانوألصحابنا ، (6)ب[األ وأم أيب]

 .وعدم التعصيب ،(٩)/والبعضية ،الستوائهم يف الدرجة ؛سواءٌ يف النفقة (8)[أهنم] :أحدمها

 .(10)[تحملهال ]بعصبةٍ  ءً الدإ ألهنا أقرب ؛تتحملها أم أيب األب :والثاين

                                                           

 يف )ط(: ختري، واملثبت من: )ز(. (1)
 .10/80سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)
 .٩/٩3لبني ، روضة الطا10/80، الشرح الكبري 6/381انظر: التهذيب  (3)
 .11/480انظر: احلاوي  (4)
 انظر: املصدر السابق. (5)
 .11/480سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: احلاوي  (6)
 .11/480انظر: احلاوي  (7)
 ، وهو الصواب.11/480 أهنما، واملثبت من: احلاوي يف )ط( و )ز(: (8)
 أ(.123/٩) (٩)
 .11/480 من: احلاوييف )ط( و )ز(: بعضية تتحملها، واملثبت  (10)
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أنه إن اجتمع فيهم مع االستواء يف الدرجة وارٌث فهي  :وهو وجه  اثلث  واألصح عندي 
اختلفت  (2)فإن ،(1)]بعصبٍة[ ءً الداملرياث فهي على من كان أقرب إ فإن اشرتكوا يف ،عليه

ثالثة فعلى هذا إن كان مع هؤالء ال ،واراثً كان أو غري وارثٍ  ،لها األقرب فاألقربدرجتهم حتمَّ 
وأم  ،وإن انفردوا اشرتك يف حتملها أم  أم  األب ،أم أٍب كانت أحق بتحملها على الوجوه الثالثة

 .(4)وعلى هذه القاعدة، على أيب أم األب (3)[ب]جتوال  ،الشرتاكهما يف املرياث ؛أيب األب

أم أيب  :اجلد الذي ال يتقدمه أحٌد سبعةٌ  فإذا صعدت إىل درجٍة رابعٍة اجتمع فيها بعد جدّ  
و أم أم وأب ،وأبو أم أيب أبٍ  ،وهؤالء الثالث واراثتٌ  ،وأم أم أم أبٍ  ،وأم أم أيب أبٍ  ،أيب األب

 :(7)فوجهان (6)[وارثٌ ]وليس يف األربعة  ،(5)(وأم أيب أم أبٍ ) ،وأبو أيب أم أبٍ  ،أبٍ 

من  دم واحٌد منهم حتملهافإن ع   ،لالستواء يف الدرجة ؛عليهم ابلسوية (8)تكون :أحدمها
 .هذا على قول من اعترب قرب الدرجةو  ،بقي

أيب أيب  (٩)[]أم وىلاأل   :وهي ،يتحملها منهم من أدىل بعصبٍة وهو ال حمالة وارثٌ  :والثاين
دمت  فإن ع   ،سواها (10)[منعوتسقط ] ،واالدالء بعصبةٍ  ،الختصاصها بقرىب املرياث ؛األب

راثت كانت دمت الثالث الوافإن ع   ،دمت الثانية كانت على الثالثةفإن ع   ،كانت على الثانية

                                                           

 .11/480يف )ط(: بعضية، ويف )ز(: يعصبه، واملثبت من: احلاوي  (1)
 يف )ز(: وإن. (2)
 يف )ط( و )ز(: جيب، ولعل الصواب كما هو مثبت. (3)
 .11/481،480انظر: احلاوي  (4)
 سقط من: )ز(. (5)
 ، وهو الصواب.11/481يف )ط( و )ز(: وارثٌة، واملثبت من: احلاوي  (6)
 .11/481انظر: احلاوي  (7)
 يف )ز(: يكون. (8)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (٩)
 .11/481يف )ط(: وتسقط فيمن، ويف )ز(: ويسقط عمن، واملثبت من: احلاوي  (10)
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دم فإن ع   ،وإدالًء بوارثٍ  ،(1)ًء ]بعصبٍة[الدإألنه أقرب  ؛أبو أم أيب األب :وهو ،على الرابع
 :(2)فوجهانالرابع 

 ؛يكون على الثالثة الباقني ابلسوية :وهو قول من راعى قرب اإلدالء ابلعصبة أحدمها
 .يف اإلدالء بعصبةٍ  نالستوائه

من كان أقرب  ب علىجت :يف تقدمي الوارث على غريه ه  ت  ج  رَّ وهو الوجه الذي خ   والثاين
 .إلدالئه بعد درجٍة بوارثٍ  ؛اخلامس أبو أم أم األب :وهو إدالًء بوارثٍ 

الوجه  على وارثٍ بالستوائهما يف اإلدالء  ؛والسابع ،دم اخلامس استوى السادسفإن ع  
 .(4)والسابع أنثى ،لكن السادس منهما ذكرٌ  ،(3)]اعتربته[الذي 

ومها يدليان بواحٍد كان الذكر أحق بتحملها من األنثى   ،وإذا اجتمع يف الباب ذكٌر وأنثى
 ، التحملفإن استوت اشرتكا يف ،ويراعى قوة االنتساب ،ولو أدليا بشخصني تساواي ،كاألبوين

 ،فالسادس أبوه والسابع أمه ،أبو أم أم األب :وهو ،والسادس والسابع هنا يدليان بواحدٍ 
 دم السادسفإن ع   ،أم أيب أم األب :ليت هيبتحملها السادس دون السابع ا (5)[اختص]ف

 .(6)وعلى هذا القياس ،حتملها السابع

يختص وجوب ف ،ومعلوٌم أنه ليس فيهم عاصبٌ  ،ينفرد به أقارب األم أن :القسم الثاني
 ، القربفهو على قول من اعترب ،وهم يف أول درجٍة بعد األم أبواها ،النفقة مبن له منهم والدةٌ 

                                                           

 . 11/481يف )ط( و )ز(: بعضية، واملثبت من: احلاوي  (1)
 .11/482،481انظر: احلاوي  (2)
 .11/481يف )ط( و )ز(: أخرته، واملثبت من: احلاوي  (3)
 .11/481انظر: احلاوي  (4)
 يف )ط(: واختص، واملثبت من: )ز(. (5)
 .11/482،481انظر: احلاوي  (6)
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 ،أم األم دون أيب األم (2)/ب علىجتيف الرتجيح بقوة املرياث  (1)]اعتربته[وعلى الوجه الذي 
 .(3)وهو وإن اختص ابلذكورة فالرتجيح ابملرياث أقوى

ومن جهة  ،(4)[أبواه]من جهة أيب األم  ،فإذا صعدت بعدمها درجًة اثلثًة اجتمع فيها أربعةٌ 
 :(5)أم األم أبواها

 .أم أم األم :أحدهم

 .أبو أم األم :والثاين

 .أبو أيب األم :والثالث

 .أم أيب األم :والرابع

يف الرتجيح بقوة  (6)]اعتربته[وعلى ما  ،من اعترب القرب هي عليهم ابلسوية فعلى قول
نه أقرب أل ؛دمت توجبت بعدها على أيب أم األمفإن ع   ،املرياث تكون واجبًة على أم أم األم

لكنهما  (7)أم أيب األم[و ]أبو أيب األم  :ومها ،دم استوى االثنان الباقيانفإن ع   ،إدالًء بوارثٍ 
 .(8)مفتجب على أيب أيب األم دون أم أيب األ ،وأحدمها ذكٌر فكان أحق بتحملها ،يدليان بواحدٍ 

                                                           

 .11/482يف )ط( و )ز(: اختاره، واملثبت من: احلاوي  (1)
 ب(.123/٩) (2)
 .11/482انظر: احلاوي  (3)
 .11/482يف )ط( و )ز(: أبواها، واملثبت من: احلاوي  (4)
 .11/482انظر: احلاوي  (5)
 .11/482يف )ط( و )ز(: أخرب به، واملثبت من: احلاوي  (6)
 سقط من: )ط( و )ز( واحلاوي، واملثبت ما يقتضيه سياق الكالم. (7)
 .11/482انظر: احلاوي  (8)
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أبو أيب أم  ،أبو أم أم األم ،(1)م[األ]أم أم أم  :فإن صعدت درجًة رابعًة اجتمع فيها مثانيةٌ 
 .(2)أم أم أيب األم ،أبو أم أيب األم ،أم أيب أيب األم ، أيب األميبأبو أ ،أم أيب أم األم ،األم

يف الرتجيح بقوة  (4)]اعتربته[وعلى الذي  ،على مجيعهم (3)بجتفعلى قول من اعترب القرب 
أبو  :وهو ،دمت فعلى الثاينفإن ع   ،ألهنا الوارثة ؛أم أم أم األم :وهي ،ب على األوىلجتاملرياث 

ألنه مع  ؛أبو أيب أم األم :وهو ،دم فعلى الثالثفإن ع   ،ألنه أقرهبم إدالًء بوارثٍ  ؛أم أم األم
 ؛ورته على الرابعةدم الثالث بذكوق   ،دما على غريمهافق   ،الرابعة يدليان أبيب أم األم املديل بوارثٍ 

ى دمت فعلفإن ع   ،أم أيب أم األم :وهي ،فعلى الرابعة (5)[ثالالث]دم فإن ع   ،إلدالئهما بواحدٍ 
 ،لذكورته ؛امسدم اخلفق   ،ألنه مع السادسة يدليان أبيب أيب األم ؛أبو أيب أيب األم :وهو ،اخلامس
 :وهو ،دمت فعلى السابعفإن ع   ،أم أيب أيب األم :(6)[هي]و دم كانت بعده السادسة فإن ع  

 ،م فعلى الثامنةدفإن ع   ،فاختص هبا لذكورته ،إلدالئه مع الثامنة أبم أيب األم ؛أبو أم أيب األم
 .(7)أم أم أيب األم :وهي

رب أو األم أق ،فإن كان أقارب األب ،أن جيتمع األقارب من الوالدين :القسم الثالث

 :(8)األوجه املتقدمة ر  ك  وذ   ،أوجه   فثالثةوإن استووا يف الدرجة  ،اختصوا ابلتحمل

 .أهنا عليهم ابلسوية :أحدها

 .خيتص هبا أقارب األب :والثاين

                                                           

 ، وهو الصواب.11/482يف )ط( و )ز(: األب، واملثبت من: احلاوي  (1)
 .11/482انظر: احلاوي  (2)
 يف )ز(: جيب. (3)
 .11/482يف )ط( و )ز(: أخرب به، واملثبت من: احلاوي  (4)
 يف )ط(: الثالث، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ط(: هي، واملثبت من: )ز(. (6)
 .11/482انظر: احلاوي  (7)
 .11/483انظر: احلاوي  (8)
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 .إن مل يكن وارٌث اختص هبا األقربف ،خيتص هبا الوارث منهم :والثالث

 :(1)فوجهانوعلى هذا إذا اجتمع أم أٍم وأم أٍب 

 .يستواين :أحدمها

 .هبا أم األب (2)ختتص :والثاين

 اجتماع األصول والفروعيف  :الطرف الثالث

إذا اجتمع للمحتاج أصوٌل وفروٌع جاء يف األصول الطرق اخلمسة املتقدمة يف تقدمي 
ق وجييء يف الفروع الطر  ،أو من له واليةٌ  ،أو اجلامع بينهما ،أو الذكر ،أو الوارث ،األقرب
 (4)[حبسب]أو  ،ابلسواء (3)وإذا قدمنا ابإلرث جاء اخلالف يف أن النفقة تكون ،وىلاأل   األربع
 (5)/ معىن اخلدمةوإىل ،ويزيد النظر هنا يف اإلنفاق إىل معىن الرتبية وهي ابألصول أليق ؟اإلرث

 :مبسائل ويتضح ذلك ،(6)وهي ابلفروع أليق

 :(7)أوجه   ثالثةففي نفقته  ،إذا كان للمحتاج أٌب وابٌن موسران :األوىل

 .أهنا على األب :أحدها

 .أهنا على االبن :وأصحها

                                                           

 .11/483انظر: احلاوي  (1)
 يف )ز(: خيتص. (2)
 يف )ز(: يكون. (3)
 يف )ط(: حتسب، واملثبت من: )ز(. (4)
 أ(.124/٩) (5)
 .٩/٩3، روضة الطالبني 10/81انظر: الشرح الكبري  (6)
 .450، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/٩/٩3، روضة الطالبني 10/81انظر: الشرح الكبري  (7)
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يها على أم جيب سدسها على األب وابق ،وعلى هذا فيستواين فيها ،أهنا عليهما :والثالث
ترجيح األب  (2)[ادزديو ] ،(1)األوجهولو كان بدل االبن بنٌت جاءت ، وجهانفيه  ؟االبن

 .والعصوبة ،ابلذكورة

 :(3)فطريقانإذا اجتمع ابٌن وجٌد  :الثانية

 .(5)األوجه (4)فيها :أحدمها

 .فيما إذا اجتمع جٌد وابن ابنٍ  جهاألو  (6)وجتيء ،القطع أبهنا على االبن :واثنيهما

 :(7)فطريقانولو اجتمعت أٌم وبنٌت 

 .(8)األوجهجميء  :أظهرمها

 .القطع أبهنا على البنت :(٩)[والثاين]

                                                           

 أي: األوجه الثالثة املتقدمة. (1)
 يف )ط(: تزداد، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/٩3، روضة الطالبني 10/82،81انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ز(: فيه. (4)
أي: األوجه الثالثة يف مسألة األب واالبن املوسران السالفة آنفاً، وهي هنا: على االبن، أو على  (5)

 اجلد، أو عليهما سواء.
 يف )ز(: وجييء. (6)
 .٩/٩3، روضة الطالبني 10/82،81انظر: الشرح الكبري  (7)
البنت،  ي هنا: على األم، أو علىأي: األوجه الثالثة يف مسألة األب واالبن املوسران السالفة آنفاً، وه (8)

 أو عليهما سواء.
 يف )ط(: اثلثها، واملثبت من: )ز(. (٩)
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 :(2)فطريقان (1)أٌم[و ]إذا اجتمع ابٌن  :الثالثة

 .(3)األوجهطرد  :أحدمها

 .القطع أبهنا على االبن :والثاين

إن قلنا بوجوهبا على االبن فكذا على ابن  :(4)وقال املاوردي، وجيراين يف أٍب وابن ابنٍ 
 .(5)عليهما وجبت هنا على األب :ن قلناوإ ،االبن

قريباً   ،والصحيح أنه ال جتب نفقٌة على األصول مع وجود أحٍد من الفروع :(6)قال البغوي
 .ذكراً كان أو أنثىً  ،كان أو بعيداً 

 يف ازدحام آخذي النفقة :الطرف الرابع

ه أو كسبه  مالوىفَّ  فإن ،فإذا اجتمع على الشخص الواحد حمتاجون يلزمه نفقة كٍل منهم
في بنفقة واحٍد وإن مل يفضل عن حاجته إال ما ي ،فعليه نفقة مجيعهم القريب والبعيد ،بنفقتهم
ن نفقة أ :وجه  وفيه  ،(8)نفقة الزوجة على نفقة األقربني على املذهب كما تقدم (7)دمتمنهم ق  

 .(٩)قدم عليهاالطفل ت  

                                                           

 يف )ط(: بنٌت، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (1)
 .٩/٩3، روضة الطالبني 10/82انظر: الشرح الكبري  (2)
على األم،  : على االبن، أوأي: األوجه الثالثة يف مسألة األب واالبن املوسران السالفة آنفاً، وهي هنا (3)

 أو عليهما سواء.
 .11/48٩انظر: احلاوي  (4)
 .451، املطلب العايل حتقيق: أنذر كل مسافر/10/82انظر: الشرح الكبري  (5)
 .10/82، الشرح الكبري 6/382انظر: التهذيب  (6)
 يف )ز(: فقدمت. (7)
 .377راجع    (8)
 .10/83،82، الشرح الكبري 6/236انظر: الوسيط  (٩)
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 (1)لفروع[ا]ويف  ،فيجيء يف األصول الطرق اخلمس املتقدمة ،عليهم ابلقرابة ينف قوأما الذي 

 :يـئانشستثىن من ذلك وي   ،أو هبما ،أو الوراثة ،أو الوالية ،قدم ابلقربفي   ،الطرق األربع

م هناك قدوعلى الطريق أنه ال ي   ،ابألنوثة)إذا قدمنا ابلذكورة هناك قدمنا هنا  :أحدمها
 .(2)سوى هنا بني الذكر واألنثىكورة ي  ابلذ 

 ؟يوزع حبسب اإلرث (4)أم ،سوى بينهما يف النفقةابلوراثة ي   (3)(إذا قدمنا هناك :الثاني

 بعض ملا فيه من ضياع بعضهم يف ؛نظر هنا إىل مقدار اإلرثال ي   :قال األكثرون ،طريقانفيه 
بينهما  (5)[قسم]في   ،ضيعترف هلا السدس فإن اجلدة إذا ص   ،كما إذا اجتمع جدةٌ وولدٌ   ،الصور

صرف إىل من في   ،قرع بينهمأ   (6)فإن كان ال يسد التوزيع من كل واحٍد مسداً  ،على السواء
 .(7)ومنهم من أجراها هنا ووزع حبسب اإلرث ،خرجت قرعته

 

 

 

                                                           

 يف )ط(: األصول، وسقط من: )ز(، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
، روضة 10/83، الشرح الكبري 6/237،236، الوسيط 53٩-15/537انظر: هناية املطلب  (2)

 .٩/٩4الطالبني 
 سقط من: )ز(. (3)
 يف )ز(: أو. (4)
 عل الصواب كما هو مثبت.يف )ط( و )ز(: ينقسم، ول (5)
 يف )ز(: سداً. (6)
، روضة 10/83، الشرح الكبري 6/237،236، الوسيط 53٩-15/537انظر: هناية املطلب  (7)

 .٩/٩4الطالبني 
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 :أمثلة   ولذلك

فإن اختص  :(2)والروايين ،(1)قال املاوردي ،صرف املوجود إليهماي   ،أو ابنتان ،ابنان :األول
 .(4)(3)/وىلأو رضيعاً فهو أ   ،أحدمها مبزيد عجٍز أبن كان مريضاً 

لضعفها  ؛وىللبنت أ  أن ا :وجه  وفيه  ،الصحيح أهنما كاالبنني والبنتني ،ابٌن وبنتٌ  :الثاني
 .(5)ابألنوثة ترجيحاً 

 ،اوعصوبة أبيه ،ألنوثتها ؛وىلبنت االبن أ   :(6)قال الروايين ،ابن بنٍت وبنت ابنٍ  :الثالث
 .عال كاالبن والبنتشبه أن جي  وي   :(7)قال الرافعي

 :(8)فوجهان أو ابٌن وابن ابنٍ  ،أٌب وجدٌ  :الرابع

 .أهنما سواءٌ  :أحدمها

كون إال أن ي :(٩)قال البغوي ،واالبن على ابن االبن ،تقدمي األب على اجلد :وأصحهما
 .وىلناً فيكون أ  األبعد زم  

                                                           

 .11/485انظر: احلاوي  (1)
 .11/501انظر: حبر املذهب  (2)
 ب(.124/٩) (3)
 .10/83انظر: الشرح الكبري  (4)
 .٩/٩4، روضة الطالبني 10/83انظر: الشرح الكبري  (5)
 .11/501انظر: حبر املذهب  (6)
 .10/83انظر: الشرح الكبري  (7)
 .٩/٩4، روضة الطالبني 10/83انظر: الشرح الكبري  (8)
 .6/385انظر: التهذيب  (٩)
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 ،األم (2)األب مع أيب (1)كأيب  وأحدمها عصبةٌ  ،اجتمع جدان يف درجٍة واحدةٍ  :اخلامس
كان   (3)فإن ،ىلفاألقرب أو  ،فإن اختلفت الدرجة واستواي يف العصوبة أو عدمها ،فالعصبة أوىل

 .(4)فيستواين ،ض القرب والعصوبةاألبعد عصبًة تعار  

 فثالثة ،أو مراهقاً  ،وإن كان ابلغاً  ،فإن كان االبن طفاًل فهو أوىل ،أٌب وابنٌ  :السادس
 :(5)أوجه  

 .(6)األوىل االبن :أحدها

 .األب أوىل :والثاين

 .أهنما سواءٌ  :(7)وهو اختيار القفال والثالث

فلو   .كبريٍ و  ،وطفلٍ  ،األوجه من غري تفرقٍة بني صغريٍ  ر  ك  والقاضي ذ   :(8)قال ابن الصباغ
دل األب األم وكذا لو كان ب ،وىل ابستحقاقها لألنوثةوأ   ،كان بدل االبن ابنةٌ ترتب على االبن

 .(10)وابن االبن ،أيضاً يف اجلد األوجه (٩)وجتري ،مع االبن

                                                           

 يف )ز(: كأب. (1)
 يف )ز(: أب. (2)
 يف )ز(: وإن. (3)
 .٩/٩5،٩4، روضة الطالبني 10/83، الشرح الكبري 6/386انظر: التهذيب  (4)
 .٩/٩5، روضة الطالبني 10/83انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: االبن أوىل. (6)
 .10/83انظر: الشرح الكبري  (7)
 .15/24٩انظر: كفاية النبيه  (8)
 يف )ز(: وجيري. (٩)
 .٩/٩5طالبني ، روضة ال10/83انظر: الشرح الكبري  (10)
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 :(1)أوجه   ثالثةفيه  ،أٌب وأمٌ  :السابع

 .األم أوىل :أصحها

 .األب أوىل :والثاين

 .أهنما يستواين :والثالث

 :(2)طريقانفيه  ،جٌد وابنٌ  :الثامن

 .(3)الوجوهطرد  :أحدمها

 .البنالقطع بتقدمي ا :والثاين

 ،ن أوالدهمع بنت بنت بنٍت ليس أبوها م ،بنتٍ  ابنبنت بنت بنٍت أبوها ابن  :التاسع
 (5)[خرىفاأل]وإن كانت هي أبعد  ،أوىل (4)]القرابتني[فإن كانتا يف درجٍة واحدٍة فصاحبة 

 .(6)أوىل

إن   :قال القاضي أبو حامد ،ولألخرى والدٌة واحدةٌ  ،جداتن إلحدامها والداتن :العاشر
 .(8)أوىل (7)ألخرى[فا]وإن كانت هي أبعد  ،كانتا يف درجٍة واحدٍة فصاحبة الوالدتني أوىل

                                                           

 .٩/٩5، روضة الطالبني 10/84،83انظر: الشرح الكبري  (1)
 .٩/٩5، روضة الطالبني 10/84انظر: الشرح الكبري  (2)
 أي: األوجه الثالثة يف املسألة السابقة، وهي هنا: تقدمي اجلد، أو تقدمي االبن، أو يستواين. (3)
 .10/84يف )ط( و )ز(: الفراش، واملثبت من: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط(: فاإلجراء، واملثبت من: )ز(. (5)
 .٩/٩5، روضة الطالبني 10/84انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ط(: فاإلجراء، واملثبت من: )ز(. (7)
 .٩/٩5، روضة الطالبني 10/84انظر: الشرح الكبري  (8)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 414 - 
 

سد فإن كثروا وكان نصيب كل واحٍد ال ي ،زع املقدور عليه بينهماومىت استوى اثنان و  
ال يصار إىل التوزيع  :وجيوز أن يقال :(2)قال الرافعي، (1)مسدًا من كفايته ر جع إىل القرعة

 .للزوجة الفسخ الزوج على نصف املدكما لو قدر   ،ألنه ال يكفي ؛أصالً 

 فروع  

مث إن  ،أو عسر وجبت على األبعد ،ني فماتإذا أوجبنا النفقة على أقرب األقرب   :األول
 .(3)لك مل يرجع األبعد عليه مبا أنفقأعسر األقرب بعد ذ

 ،(5)[سرٌ و م]وله أٌب  ،ومل يقدر إال على نفقة أحدمها ،ولو كان له ولدان :(4)قال الروايين
ل واحٍد أو على أن خيتص ك ،مث إن اتفقا على اإلنفاق ابلشركة ،وجب على األب نفقة اآلخر

 .إىل االشرتاك (6)[يدعو]مل بقول من وإن اختلفا ع   ،بواحٍد حصل املقصود

فعلى  ،سرٌ ولالبن ابٌن مو  ،ني ابٌن ال يقدر إال على نفقة أحدمهاولو كان لألبوين احملتاج  
وإن  ،علٍ  ف  أو اختصا ،فإن اتفقا على كيفية اإلنفاق ابشرتاكٍ  ،ابقي نفقتهما (7)/ابن االبن

ص أكثرمها نفقًة اختلفت اخت (8)فإن ،اختلفا رجعنا إىل اختيار األبوين إن استوت نفقتهما
 .(٩)أبكثرمها يساراً 

                                                           

 .٩/٩5انظر: روضة الطالبني  (1)
 .10/84انظر: الشرح الكبري  (2)
 .٩/٩5، روضة الطالبني 10/84، الشرح الكبري 6/382انظر: التهذيب  (3)
 .10/84، الشرح الكبري 11/500انظر: حبر املذهب  (4)
 يف )ط(: معسٌر، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ط(: يدعوا، ويف )ز(: تدعوا، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (6)
 أ(.125/٩) (7)
 يف )ز(: وإن. (8)
 .10/85، الشرح الكبري 11/500انظر: حبر املذهب  (٩)
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بل ينبغي  ،سوى بينهماوالقياس أن ي   ،وجوااب الصورتني متفاواتن كما ترى :(1)قال الرافعي
فإذا  ،وهو تقدمي األم على األب ،األم ابالبن تفريعاً على األصح (2)يف الصورة الثانية أن تقاب ل

 .األب إلنفاق ابن االبن اختصت به تعني

ونفقته عليها  ،فإن كانت األم حرًة فهو حرٌ  ،نظرال جيب على العبد نفقة ولده وي   :الثاني
 :قال األصحاب ،انتقلت النفقة عليه :(3)قال ابن احلداد ،تق األبفلو ع   ،إن كانت موسرةً 

وإن كانت  ،أما انتقاهلا مبجرد العتق فال ،هذا إذا اكتسب ما يفضل عن نفقته ونفقة زوجته
ه من األصول فإن كان ل ،وإن كان حراً واألبوان رقيقني ،ونفقته على مالكه ،رقيقًة فهو رقيقٌ 

 .(4)وإال فهي يف بيت املال ،من تلزم نفقته لزمته

 ،أو مكاتبةً  ،أو أمةً  ،سواءٌ كانت حرةً  ،ال جيب على املكاتب نفقة ولده من زوجته :الثالث

 :فإن قلنا ،نقوالفيه  ؟أو مكاتٌب عليه ،وأما إذا كانت مكاتبةً فولدها للسيد، واألوالن ظاهران
 .(5)قة عليهاوالنف ،الروايين أن القيمة هلا وصحح ،قوالنوفيه  ؟هو للسيد ملن تكون القيمة

ال جيوز  (6)ة[املكاتب]أو  ،ق على ولده من زوجته األمةاملكاتب أن ينف   وكما ال جيب على
ن ينفق أو املكاتبة لسيده أيضًا فيجوز أ ،فإن كانت األمة ،ق عليه صيانًة حلق السيدأن ينف  

 :ى قولناولده من املكاتبة فعلما يف إو  ،فمطلقاً ما يف ولده من األمة إ ،على الولد وإن مل جتب

                                                           

 .٩/٩6، روضة الطالبني 10/85انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ز(: يقال. (2)
 .287انظر: املسائل املولدات    (3)
 .٩/٩6، روضة الطالبني 10/85، الشرح الكبري 11/448انظر: حبر املذهب  (4)
، الشرح الكبري 11/448،447والقول الثاين: القيمة للسيد، والنفقة عليه، انظر: حبر املذهب  (5)

 .٩/٩6، روضة الطالبني 10/85
 .10/85يف )ط( و )ز(: املكاتب، واملثبت من: الشرح الكبري  (6)
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 (2)[عتق]ت  جلواز أن  ؛(1)نه مكاتٌب عليه مل جيز له اإلنفاق عليهإ :وإن قلنا ،ملك السيد نهإ
]وال  ،لقوهكذا أط  :قال الرافعي ،ت مال سيدهفيكون قد فوَّ  ،ويعجز املكاتب ،عتق الولدوي  

 .(5)ماله على ملكه بغري إذنهنفاق من اإل (4)جويز[بت]القول  (3)يصح[

وينفق املكاتب  ،فيكاتب الولد عليه ،ولو استولد املكاتب جارية نفسه وإن كنا ال جنوزه له
كون ي وإن رق الولد أيضاً  ،تق كان قد أنفق من مال ولدهألنه لو ع   ؛من اكتسابه (6)]عليه[

 .(7)قد أنفق مال سيده على عبده

 :وجهنيحيتمل  :(8)قال املاوردي ؟احلروهل جتب نفقة املكاتب على ولده 

 .لبقاء حكم الرق عليه ؛ال :أحدمها

 .السيد (٩)النقطاع نفقته على ؛نعم :والثاين

 

                                                           

 ينفق عليه.يف )ز(: أن  (1)
 ، وهو الصواب.10/85يف )ط( و )ز(: يعتق، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)
 يف )ط(: واألصح، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (3)
 يف )ط(: بتحرير، واملثبت من: )ز(. (4)
 .٩/٩6، روضة الطالبني 10/85، الشرح الكبري 11/448،447انظر: حبر املذهب  (5)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(.  (6)
 .٩/٩6، روضة الطالبني 10/85انظر: الشرح الكبري  (7)
، روضة الطالبني 10/86،85، الشرح الكبري 11/500، حبر املذهب 11/421انظر: احلاوي  (8)

٩/٩7. 
 يف )ز(: عن. (٩)
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 (1)يف احلضانة: الباب الثالث

 ،وقضاء حاجته ،هوشراب ،والقيام بتعهده من طعامه ،وتربيته ،يؤذيه حفظ الطفل عما :وهي
وغسل  ،هوتكحيل ،ومتشيطه ،ومتريضه ،وتنوميه ،والوسخ ،النجاسة (2)/وثيابه من ،وغسل بدنه

ي القيام بذلك حضانًة مس   :(4)وقال املاوردي ،(3)وحنو ذلك من مصاحله ،وأطراف بدنه ،وجهه
جد حصلت فإذا و   ،وعقبها الكفالة إىل البلوغ ،فإذا جاوزه زالت احلضانة ،إىل بلوغه سن التمييز

 .(5)الكفاية

 :فصول   ويف الباب

 يف الصفات املشرتطة يف احلضانة :األول

م طلب أجرٍة ليس لأل :وقيل ،وأوهلم األب ،النفقة ب مؤنة احلضانة على من جتب عليهوجت
سلك هبا مسلك وعند االزدحام ي   ،الكالم فيها (6)وأما أجرة مدة الرضاع فقد مرَّ  ،بعد الفطام

 .(7)لكنها ابإلانث أليق ،ألهنا سلطنةٌ  ؛الوالايت

                                                           

احلضانة لغًة: من احل ضن، وهو: ما دون اإلبط إىل الكشح، فإن احلاضنة ترد إليه احملضون، انظر:  (1)
، واصطالحاً: حفظ من ال 5/1٩1، مغين احملتاج 1/140، املصباح املنري 2/22٩النظم املستعذب 

 .5/1٩1يستقل وتربيته، انظر: مغين احملتاج 
 ب(.125/٩) (2)
 .5/1٩1انظر: مغين احملتاج  (3)
 .501-11/4٩8انظر: احلاوي  (4)
 .15/273، كفاية النبيه 10/86، الشرح الكبري 15/542انظر: هناية املطلب  (5)
 .388راجع    (6)
 .٩/٩8، روضة الطالبني 10/87،86، الشرح الكبري 6/238انظر: الوسيط  (7)
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فهل  ،ابتأو غ ،كما لو امتنعت األم  ،أو غاب ،ثبتت احلضانة لقريٍب فامتنع منها ومهما
نتقل إىل ت :أصحهما ،وجهانفيه  ؟أو إىل السلطان ،ينتقل احلق إىل من بعده وهو أمهاهتا

 .(1)نَّ أو ج   ،كما لو مات األقرب  ،اجلدة هنا :وهو ،األبعد

 والصالة على ،احلضانة :اجلد يقوم مقام األب عند عدمه يف ثالثٍ  :(2)قال ابن القا 
فكان  ،ينتقل إىل السلطان :فإن قلنا .لفوات هذه األمور ابلتأخري ؛وغسل امليت ،اجلنائز
 :(3)فوجهانأو الغائب األم  ،املمتنع

 .وهو بعيدٌ  ،أن احلضانة تكون لألب تنزيالً له منزلة السلطان :أحدمها

 .(5)نسب إىل ابن احلدادوي   ،للسلطان يفوضها إىل من شاء (4)تكون :واثنيهما

 إذا غاب األب :ق بني غيبة األب وغيبة األم فقالأنه فرَّ  :(6)ويف التتمة عن ابن احلداد
ا تركت خبالف جانب األم فإهن ،ألنه حٌق عليه ؛تنتقل احلضانة إىل السلطان كوالية النكاح

 .حقاً هلا

ن ني على النكاح كان الطفل معهما يقومافإذا كاان ابقي   ،الطفل أبواهومهما اجتمع على 
فاحلضانة لألم  ،سخٍ أو ف ،وإن افرتقا بطالقٍ  ،واألم ابحلضانة والرتبية ،األب ابإلنفاق ،بكفايته

                                                           

، روضة الطالبني 10/٩2،٩1، الشرح الكبري 6/238، الوسيط 15/567،552انظر: هناية املطلب  (1)
 .15/2٩0، كفاية النبيه 101/٩

 .565انظر: التلخيص    (2)
 .10/٩2،٩1الشرح الكبري انظر:  (3)
 يف )ز(: يكون. (4)
 .2٩0انظر: املسائل املولدات    (5)
 .332،331تمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/، ت2٩0انظر: املسائل املولدات    (6)
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وهي مطردٌة يف حق كل من  ،(1)(شروط  ) خبمسةلكن استحقاقها مشروٌط  ،إن رغبت فيه
 :(2)يستحق احلضانة

أو إبسالم أحد أصوله  ،إذا كان الولد مسلمًا إبسالم أبيه ،تكون مسلمةً أن  :أحدها

وعن ابن أيب  ،فال حضانة لكافٍر على مسلمٍ  ،الوجهنيأو يف حياته يف أحد  ،بعد موت أبيه
أن األم الذمية أحق ابحلضانة  :(5)وجه  اثلث  ويف  ،أهنا تثبت له عليه :(4)واإلصطخري ،(3)هريرة

شى االفت ؛فيكون األب أحق به ،من األب املسلم إىل أن يبلغ الولد سبعاً   ،تان حينئذٍ ألنه خي 
مؤنته يف ماله إن كان و  ،وعلى املذهب تكون حضانته ألقاربه املسلمني على ما يقتضيه الرتتيب

وإال فعلى  ،موسرةً  (6)/افرة إن كانتفإن مل يكن فعلى أمه الك ،فإن مل يكن فعلى أبيه ،له مالٌ 
 وولد الذمي ني ،فإن مل يكن فهو من حماويج املسلمني ،(7)جد من أصوله موسراً كما تقدممن و  

 .(8)فاألم أحق هبما ،يف احلضانة والكفالة كولد املسلم ني

 ،إسالمهححنا نا من كفالته إن صكَّ ومل مي    ،زع من أبويهولو تلفظ صيٌب كافٌر ابإلسالم انت  
ويثبت  ،اللقيط يف (٩)تقدما وجهانفيه  ؟ستحبجيب نزعه أو ي   األص وإن مل نصححه وهو 

أن القريب ال  بناًء على ،ال :واثنيهما ،الصحي للمسلم حق احلضانة على قريبه الكافر على 

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 .٩/٩8، روضة الطالبني 10/87انظر: الشرح الكبري  (2)
 .15/2٩4انظر: كفاية النبيه  (3)
 انظر: املصدر السابق. (4)
 يف )ز(: وفيه وجٌه اثلٌث. (5)
 أ(.126/٩) (6)
 .417راجع    (7)
 .15/2٩5،2٩4، كفاية النبيه ٩/٩٩،٩8، روضة الطالبني 10/88،87انظر: الشرح الكبري  (8)
 (.42315) 3ب/362انظر: اجلواهر البحرية ل  (٩)
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حق  هل يثبت له ،ن الذمي وله قريٌب مسلمٌ وجيراين فيما إذا ج   :(2)قال املتويل، (1)حضانة له
 ؟احلضانة

إال  ،أو متقطعاً  ،(3)قاً ب  ط  فال حضانة جملنوٍن سواٌء كان جنونه م   ،أن تكون عاقلةً  :الثاني
ض الذي ال واملر  ،فهو كمرٍض يطرأ ويزول ،إذا كان يقع اندرًا وال تطول مدته كيوٍم يف سنني

 أمره وتدبري ،شغله األمل عن كفالتهوي   ،إن كان حبيث يؤمل (5)جوالفال   ،(4)لّ  رجى زواله كالس  ي  
 .(7)ويباشرها غريه (6)]يشري ابألمور[دون من  ،تسقط احلضانة يف حق من يباشرها بنفسه

مث  ،سواٌء كان مدبراً أو ال وإن أذن له السيد ،فال حضانة للرقيق ،أن تكون حرةً  :الثالث
فإن كان  ،أو غريه ،إن كان الولد حراً فحاضنته ملن له احلضانة من األحرار بعد األم من األب

 ابن أهنا أمٌة مث ،تصور ذلك أبن يتزوج عبٌد امرأًة على أهنا حرٌة وأولدهاوي   ،األب رقيقًا أيضاً 

                                                           

 .٩/٩٩، روضة الطالبني 10/88انظر: الشرح الكبري  (1)
 .312انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (2)
، 2/36٩اح املنري ، انظر: املصب-عافاان هللا-ال ينقطع وال يفارق صاحبه اجلنون املطبق: املستمر الذي  (3)

 .2/551، املعجم الوسيط 26/58اتج العروس 
الس لم: بضم السني وكسرها، قال األطباء: هي علٌة قاتلٌة يهزل منها اجلسم، وهي عبارٌة عن قروٍح  (4)

ها هو زكاٌم ونوازل، أو سعاٌل طويٌل، وتلزم حتدث يف الرئة، إما ت عق ب ذات الرئة، أو ذات اجلنب، أو
ى هاديٌة، قلما يربأ منها أحٌد إذا وقعت فيه  ريهم، ، ووقوعها يف الشباب أكثر من غ-عافاان هللا-مح 

 .2٩/211، اتج العروس 1/286، املصباح املنري 2/100انظر: النظم املستعذب 
املوضع  ا كان يف الشقني، وي ذه ب احلس واحلركة عنالفاجل: داءٌ حيدث يف أحد شق ي البدن طواًل، ورمب (5)

، 2/100 ، انظر: النظم املستعذب-عافاان هللا-الذي أصابه، وحيدث بغتًة، وي عد من األمراض املزمنة 
 .2/480املصباح املنري 

 .٩/٩٩يف )ط( و )ز(: يشرتكا ألموٍر، واملثبت من: روضة الطالبني  (6)
 .٩/٩٩، روضة الطالبني 10/88انظر: الشرح الكبري  (7)
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 فإن مل ،وإال ففي بيت املال ،نفقته (1)[هلزم]فإن كان له أصٌل موسٌر  ،فإن الولد يكون حراً 
 .(2)يكن فعلى املسلمني

ن األم واألب وهل له نزعه م ،يه عند أمهلّ  وىل أن خي   واأل   ،لسيده وإن كان رقيقًا فحضانته
 ،بناًء على القولني يف جواز التفريق ،(3)وجهانفيه  ؟أو تكفله ،وتسليمه إىل غريمها لتحضنه

لتفريق جلواز ا ؛وهو ظاهرٌ  ،وجزم ابملنع يف سن احلضانة ،بسن الكفالة (4)وخصصهما املاوردي
ًة وهل تصري األم ابملنع من التفريق بينهما مستحق :قال ،يف سن الكفالة دون سن احلضانة

 .(5)وجهانفيه  ؟للحضانة

بلت عقد أو ق ،يب مث أسلمت أمهأو س   ،مهعتقت أ  أبن أ   ،ولو كان الولد رقيقًا واألم حرةً 
 .(6)الوجهانويف انتزاعه منها  ،فحضانته للسيد أيضاً  ،الذمة

حقاق األم ويف است ،وإذا كان رقيقًا وأبواه حرين ال كفالة هلما بعد السبع :قال املاوردي
 .(7)وجهانأو فطيماً  ،احلضانة يف السبع سواٌء كان رضيعاً 

                                                           

 يف )ط( و )ز(: لزم، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 .٩/٩٩، روضة الطالبني 10/8٩، الشرح الكبري 11/50٩انظر: حبر املذهب  (2)
 . 10/8٩الوجه األول: له ذلك، والوجه الثاين: ليس له ذلك، انظر: الشرح الكبري  (3)
 .11/524،501انظر: احلاوي  (4)
الوجه األول: تستحق؛ ألن املنع من التفرقة بينهما جعلها أحق به من غريها، والوجه الثاين: ال  (5)

، الشرح 6/400، التهذيب 11/524،501تستحق؛ ألهنا رقيقٌة، وال والية لرقيٍق، انظر: احلاوي 
 .٩/٩٩، روضة الطالبني 10/8٩الكبري 

، الشرح الكبري 6/400لذان يف املسألة السابقة، ومها: نعم، وال، انظر: التهذيب أي: الوجهان ال (6)
10/8٩. 

الوجه األول: تستحق؛ لفضل حنوها، والوجه الثاين: ال تستحق؛ ألن اململوك ال والية عليه لغري  (7)
 .11/524سيده، انظر: احلاوي 
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 ،هلا حق احلضانة (1)[ألن]ال  ،سلم هلاولدها هلا تستعني به يف كتابتها ي   :واملكاتبة إن قلنا
 .(2)فهو كولد الرقيقة ،نه للسيدإ :وإن قلنا ،بل ألنه هلا

فحضانته لسيده  ،(3)/عتق مبوت السيدأو زانً حكمه حكم األم ي   ،وولد أم الولد من نكاحٍ 
 :(4)وجهانويف ثبوت احلضانة هلا يف ولدها من سيدها  ،يف حياته

 .ال تثبت :أصحهما

قال القاضي  ،أن هلا حق احلضانة دون الكفالة :(5)عن الشيخ أيب حامد واثنيهما
الف ويظهر أن أييت يف الكفالة اخل .واملصلحة الفتوى به وإن كان الصحيح األول :(6)الروايين

يدها ستقت ثبت هلا احلضانة يف ولدها من ولو ع   ،املتقدم يف الولد الرقيق إذا كان لسيدها
 .وغريه

وحضانة  ،فإن كان الولد مبعضاً أيضاً فحضانة ما رق منه للسيد ،حضانة هلاواملبعضة ال 
لى استئجار أو ع ،فإن اتفقا على املهاأية ،ما مل يرق منه ملن يلي حضانته من أقاربه األحرار

ضنه واستأجر احلاكم من حي ،يَّعض  وإن متانعا مل ي   ،أو رضي أحدمها ابآلخر فذاك ،من حيضنه
 .(7)وعلى من عليه حضانة ما فيه من احلرية ،دأبجرٍة على السي

                                                           

 .10/8٩يف )ط(: فإن، ويف )ز(: ألن، واملثبت من: الشرح الكبري  (1)
 . 15/2٩3، كفاية النبيه ٩/٩٩، روضة الطالبني 10/8٩انظر: الشرح الكبري  (2)
 ب(.126/٩) (3)
 .٩/٩٩، روضة الطالبني 10/8٩، الشرح الكبري 11/524انظر: احلاوي  (4)
 .15/2٩3انظر: كفاية النبيه  (5)
 .11/510املذهب انظر: حبر  (6)
 .٩/100،٩٩، روضة الطالبني 10/8٩، الشرح الكبري 11/501انظر: احلاوي  (7)
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 ،الوجوب :(2)عند الغزايل أظهرمها ،(1)قوالنفيه  ؟وهل جيب على املبعض نفقة القريب
نفقة وهل جيب على احلر ال ،وجهانفيه  ؟أو بقدر احلرية ،نفقٌة اتمةٌ  (4)فتلزمه (3)]وعلى هذا[

 .(5)تقدما وجهان ؟على قريبه املبعض بقدر ما فيه من احلرية

لعدالة واالعتبار اب :قال املاوردي ،فال حضانة لفاسقٍ  ،أن تكون أمينةً  :الشرط الرابع
 .(6)لة الباطنة املعتربة يف الشهاداتال ابلعدا ،الظاهرة كما يف النكاح

 ،ليهومل يكن له اإلحالف ع ،قبل قول املدعيأو ابلعكس مل ي   ،ولو ادعى األب فسق األم
 ،واملدعى عليه على ظاهر عدالته حىت يقيم مدعي الفسق البينة ،له إحالفه :(7)وقال املاوردي

قبل قوهلا يف أنه ال ي   :(10)ويف هتذيب البغوي ،(٩)(8)نصر املقدسي يف هتذيب الشيخوكذا هو 

                                                           

 . ٩/٩7والقول الثاين: عدم الوجوب، انظر: روضة الطالبني  (1)
 .327،326انظر: البسيط حتقيق: عبد الرمحن القحطاين/ (2)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (3)
 يف )ز(: فيلزمه. (4)
 .8/27٩، النجم الوهاج ٩/٩7، روضة الطالبني 10/86، وانظر: الشرح الكبري 376راجع    (5)
 .15/2٩4، كفاية النبيه 10/8٩، الشرح الكبري 11/503انظر: احلاوي  (6)
قلت: لكن املاوردي رمحه هللا يف احلاوي قال عكس ما نقله عنه املصنف رمحه هللا، فإنه قال بعدم  (7)

،  11/504،503اإلحالف، ويؤيد ما قلته أن ابن الرفعة أيضاً نقل عنه عدم اإلحالف، انظر: احلاوي 
 .15/2٩4كفاية النبيه 

 الغزايل تفقه بهو  ،على سليم الرازي تفقه، ينصر بن إبراهيم بن نصر أبو الفتح املقدسي النابلسهو:  (8)
 ،الكايفو  ،وكتاب املقصود ،التقريبو  ،التهذيب :ومن تصانيفه هـ،4٩0تويف يوم عاشوراء سنة  ،وغريه

، طبقات الشافعية البن قاضي 353-5/351، انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي اإلشارةو 
 .276-1/274شهبة 

 .15/2٩4انظر: كفاية النبيه  (٩)
 .6/3٩3،3٩0انظر: التهذيب  (10)
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البينة بعدم األهلية إال ببيان السبب كما يف  (2)قبلوال ت   ،(1)وبه أفىت النووي ،األهلية إال ببينةٍ 
 مينع وال ،وهو ما بعد سن التمييز ،أن الفسق إمنا مينع الكفالة :(3)ودابن داويف شرح  ،اجل رح

 .(4)وهو كما تقدم عنه يف الكفر ،ضانةاحل

 فلو نكحت أجنبياً سقط ،(5)ة ]له[حضان الأن تكون خليًة من زوٍج  :الشرط اخلامس
وسواءٌ رضي  ،وسواءٌ كان حاضراً أو غائباً  ،دخل هبا أو ال (6)(كان)سواءٌ  ،حقها من احلضانة

 ،ولو مل يكن بعدها من له حٌق يف احلضانة من القرابة ثبتت احلضانة للوصي ،بذلك أو ال
 خبالف ما إذا امتنعت منها كما ،وظاهر كالمهم أن احلضانة بعدها تنتقل إىل أمها قطعاً 

 ،كون عند األم وقد تزوجتتاألب أن  لو رضي :(٩)واخلوارزمي ،(8)البغويوقال ، (7)تقدم
 .(11)وفيه نظرٌ  ،الوجهنيحق للجدة يف أصح  (10)/فال

وجيراين يف كل  ،أنه ال يبطل حقها منها :أصحهما ،(12)فوجهانعم الطفل  ولو نكحت
امرأٍة هلا حق احلضانة نكحت قريبًا للطفل له حٌق يف احلضانة يف اجلملة وإن مل يكن اثبتًا يف 

                                                           

 .216انظر: فتاوى النووي    (1)
 يف )ز(: يقبل. (2)
 .15/2٩4انظر: كفاية النبيه  (3)
 .15/2٩4، كفاية النبيه 11/504،503انظر: احلاوي  (4)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (5)
 سقط من: )ز(. (6)
 .418راجع    (7)
 .6/3٩4انظر: التهذيب  (8)
 .78انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (٩)
 أ(.127/٩) (10)
، 10/٩0، الشرح الكبري 11/510،504والوجه الثاين: ال يسقط حق اجلدة، انظر: احلاوي  (11)

 .2٩8-15/2٩5، كفاية النبيه 78،77املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/
 .15/54٩هناية املطلب حقها، وتكون احلضانة لألب، انظر: والوجه الثاين: يبطل  (12)
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ليت أو نكحت خالته ا ،أو ابن أخته ،أو ابن أخيه ،كما لو نكحت األم عم أيب الطفل  ،احلال
 .(1)أو نكحت عمته خاله ،ه  مَّ ع   هلا حضانةٌ 

 (2)لنصوإن كانت متزوجًة جبٍد فا ،أبجنيٍب فال حضانة هلاولو كانت جدة الطفل متزوجًة 
فال  لو كانت متزوجًة أبيب أمه :وقالوا ،ومحله اجلمهور على جدة أيب أبيه ،أن هلا احلضانة

وكالم  ،أو أبن يكون عصبًة للطفل ،ألن أاب األم ال حضانة له إال على وجٍه بعيدٍ  ؛حضانة هلا
وكالم  ،لكنه صرح يف موضٍع آخر خبالفه ،احلضانة هلايف موضٍع يقتضي ثبوت  (3)القاضي
أنه إن   (5)حرورأيت يف كتاب الب ،يف الوجيز يقتضي إجراء اخلالف الذي يف العم فيه (4)الغزايل

 ،ا تقدموهو خمالٌف مل ،ها جد الصيب الذي هو أبو أمه فهي أوىل حبضانته من األبكان زوج  
 .(6)ج ع يف غريهاغلطاً من انسٍخ فريالكن جيوز أن يكون 

أو األم من له حٌق  ،أيب الطفل (7)[أب  ]نة إمنا يبقى إذا تزوجت اجلدة واعلم أن حق احلضا
فإن   ،ودخول الطفل ملكه ،كالعم على أحد الوجهني إذا رضي الزوج حبضانتها  ،يف احلضانة

 .(8)أابه فعليها االمتناع

                                                           

 .٩/100، روضة الطالبني 10/٩0، الشرح الكبري 15/54٩انظر: هناية املطلب  (1)
 .5/100انظر: األم  (2)
 .15/2٩7، كفاية النبيه 83انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (3)
 .2/123انظر: الوجيز  (4)
 .11/514،513انظر: حبر املذهب  (5)
-7٩، املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/٩/100، روضة الطالبني 10/٩0انظر: الشرح الكبري  (6)

 .15/2٩8،2٩7، كفاية النبيه 83
 يف )ط( و )ز(: أبو، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (7)
 .10/٩0، الشرح الكبري 15/54٩انظر: هناية املطلب  (8)
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فيه  ؟الولد إن كان رضيعاً  (2)رضعاحلضانة أن ت   (1)]احلاضنة[ شرتط يف استحقاقوهل ي  
 :(3)وجهان

أو  ،وعلى األب أن أييت مبرضعٍة ترضعه عند األم ابستئجارٍ  ،ال :(4)عند البغوي أصحهما
 .غريه

نع األم من زايرتهوع ،نعم :عند اجلمهور وأصحهما  .لى هذا فال مت 

وحيث  ،ٍ اضٍن ذكرحعترب يف كل واألربعة األ ول ت   ،عترب يف كل حاضنةٍ والشروط اخلمسة ت  
فإن أراد  ،فإمنا تثبت لألم إذا كان األبوان مقيمني يف بلٍد واحدٍ  ،اجتمعت شروط احلضانة

 .(7)(6)(تعاىل)إن شاء هللا  (5)سفراً فسيأيت أحدمها

 فرع  

 ،رقيقةأو عتقت ال ،كما إذا أفاقت اجملنونة  ،جد ما مينع من استحقاق احلضانة مث زالإذا و  
 .(8)أو أسلمت الكافرة ثبت هلا احلضانة ،أو اتبت الفاسقة

إن  و  ،فإن كان الطالق ابئنًا عاد حقها ،سقطت حضانتها ابلنكاح (٩)[يتال]ولو طلقت 
وحيث عاد حقها ابلطالق فإن كان قبل الدخول مل  ،على املذهب (10)]فكذلك[كان رجعياً 

                                                           

 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ز(: يرجع. (2)
 .٩/101، روضة الطالبني 10/٩1،٩0انظر: الشرح الكبري  (3)
 .6/3٩0انظر: التهذيب  (4)
 .438انظر:    (5)
 سقط من: )ز(. (6)
 .10/٩1انظر: الشرح الكبري  (7)
 .٩/101، روضة الطالبني 10/٩1انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ط( و )ز(: الذي، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (٩)
 .10/٩1سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: الشرح الكبري  (10)
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 ،مبلكٍ  فإن كانت يف منزل الزوج ،والسكىن ،وإن كان بعده فعليها العدة ،يتوقف على شيءٍ 
 (1)فإن رضي كان كرضى املعري ،أو إجارٍة توقف ذلك على رضى الزوج بدخول الطفل ملكه

فإن أرضعته  ،بغري إذنه (2)/وإن كانت يف منزهلا فلها إرضاعه يف احلال ،وله أن يرجع فيه ،للدار
عندي أن نفقتها  :(3)قال أبو عليو  ،فاملذهب أهنا تستحق النفقة عليه ،بغري إذنه وكانت رجعيةً 

 :وحكم املتوىف عنها زوجها إذا قلنا، (5)اإلمام (4)ه [ط  لَّ وغ  ] ،تسقط كما يف صلب النكاح
 .(6)تستحق السكىن حكم املطلقة البائن

 يف احملضون :الفصل الثاني

إما لصغٍر وال  ،(8)وال يهتدي إىل مصاحلها ،ال يستقل مبراعاة نفسه (7)]من[ :واحملضون
وإمنا  ،(٩)ل والفروعتصور يف األصو وذلك ي   ،وقلة متييزٍ  ،وخبلٍ  ،أو جلنونٍ  ،تصور إال يف الفروعي  

 .(10)زيّ  والطفل الذي ال مي   ،تكون األم أوىل ابحلضانة من األب يف حق اجملنون

غالماً   ،نهماويكون عند من خيتاره م ،خري بني األبوين عند افرتاقهمازاً في  فأما إذا كان مميّ  
ن التمييز سبٌع أو مثاٌن تقريباً غالباً  ،كان أو جاريةً  وقد يتأخر عن  ،وقد يتقدم على السبع ،وس 

لشرائط ري بني أبويه إذا حصل يف األم اوإمنا خي   ،واحلكم منوٌط ابلتمييز ال ابلسنني ،الثمان

                                                           

 يف )ز(: املعسر. (1)
 ب(.127/٩) (2)
 .15/2٩6انظر: كفاية النبيه  (3)
 .8/304يف )ط( و )ز(: وغلط، واملثبت من: النجم الوهاج  (4)
 .15/544،543انظر: هناية املطلب  (5)
، النجم الوهاج 15/2٩7،2٩6، كفاية النبيه ٩/101، روضة الطالبني 10/٩1انظر: الشرح الكبري  (6)

8/304. 
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (7)
 .2/22٩انظر: النظم املستعذب  (8)
 يف )ز(: الفروع واألصول. (٩)
 .٩/102، روضة الطالبني 10/٩3ري ، الشرح الكب6/240انظر: الوسيط  (10)
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ني احلضانة ملن وتتع ،قد بعضها فال ختيريفإن ف   ،ويف األب األربعة األ ول ،اخلمس املتقدمة
 .(2)قد من الشروط عاد التخيريف   (1)اد ما[ع]فإن  ،جدت فيه الشرائط منهماو  

رجح هل ي  ف ،أو حمبًة للولد ،أو ماالً  ،وكان أحدمها أوفر د يناً  ،ولو اجتمعت الشروط فيهما
 .(3)ويبقى التخيري ،ال :أظهرمها ،وجهانفيه  ؟بذلك

ذا إن كان وك ،استدامت غباوة الطفل إىل البلوغ وما بعده دام حق األم يف حضانتهولو 
 .(5)(4)لآلخر[]ختيار الناشئ عن التمييز وحفظها ال ينقطع عنه إال ابال ،به جنوٌن واستمر

 ،إليه عيدفإن عاد واختار األول أ   ،ول إليهمث اختار اآلخر ح   ،ولو اختار الطفل أحدمها
خبالف ما إذا اختار أحد الرجلني عند اشتباه نسبه  ،(6)[كثرياً ]منه وهكذا ما مل يتكرر ذلك 

إىل صنٍف ال  (8)وما إذا أخرب اخلنثى املشكل عن ميله ،(7)(عنه)قبل رجوعه بينهما فإنه ال ي  
 .(٩)قبل رجوعه عنهي  

                                                           

 يف )ط(: عدما، واملثبت من: )ز(. (1)
، روضة 10/٩5،٩4، الشرح الكبري 15/545، هناية املطلب 11/502،501انظر: احلاوي  (2)

 .٩/104،103الطالبني 
 .10/٩6،٩5، الشرح الكبري 11/505والوجه الثاين: ي رجح؛ حلظ الولد يف ذلك، انظر: احلاوي  (3)
 يف )ط(: األخري، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (4)
 .10/٩6، الشرح الكبري 15/547، هناية املطلب 11/501انظر: احلاوي  (5)
 يف )ط( و )ز(: كثري، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (6)
 سقط من: )ز(. (7)
 يف )ز(: مثله. (8)
 .8/306، النجم الوهاج ٩/104، روضة الطالبني 10/٩6، الشرح الكبري 6/3٩5انظر: التهذيب  (٩)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 429 - 
 

  عل عند األمج   ،(1)وقلة متييزه ،فإن غلب على الظن أن سببه نقصانه ،وإن كثر الرتدد منه
وهو مقتضى  ،ول إليهكلما اختار واحداً بعد واحٍد ح    :(2)وقال املاوردي ،كما قبل سن التمييز

 .(4)أن القاضي خيتار له خريمها :وجه  وفيه  ،أيضاً  (3)رأي اإلمام

 :(5)فوجهانولو خريانه فلم خيرت واحداً منهما 

 .(7)وهو األظهر عند اإلمام ،أحق حبضانته (6)أن األم :أشبههما

 .قرع بينهماأنه ي   :(٩)والكايف ،(8)وهو اجلواب يف التهذيب واثنيهما

فإن  ،ولدوال اعرتاض لل ،ولو ترك أحدمها كفالته لآلخر وقت التخيري كان اآلخر أحق به
 .(11)عدان إىل التخيري (10)/عاد وطلبها

 ،تقلت إليهواجلدة ان ،فإن كان بعدمها من يستحق الكفالة كاجلد ،ولو تدافعا معاً كفالته
 :(12)فوجهانوإال  ،ري بينهماوخ  

                                                           

 يف )ز(: متيزه. (1)
 .11/50٩انظر: احلاوي  (2)
 .15/547،546انظر: هناية املطلب  (3)
 .8/307، النجم الوهاج 15/288،287، كفاية النبيه 10/٩6انظر: الشرح الكبري  (4)
 .15/288، كفاية النبيه 10/٩7بري انظر: الشرح الك (5)
 يف )ز(: اإلمام، ولعل هذا سهٌو من الناسخ عفى هللا عنا وعنه. (6)
 .15/547انظر: هناية املطلب  (7)
 .6/3٩5انظر: التهذيب  (8)
 .٩4انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (٩)
 أ(.128/٩) (10)
 .10/٩7، الشرح الكبري 11/513، حبر املذهب 11/506انظر: احلاوي  (11)
 .10/٩8،٩7، الشرح الكبري 11/512، حبر املذهب 11/506انظر: احلاوي  (12)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 430 - 
 

انته قبل وعلى هذا لو امتنعا من حض ،من اختاره على كفالته رب  وجي ، الولدريَّ خي   :أحدمها
 .من خرجت قرعته على حضانته (1)رب[]وجي   ،قرع بينهماسن التمييز ي  

 .(3)وصححه النووي ،من تلزمه نفقته (2)[اعليه]رب جي   :واثنيهما

طلق مجاعٌة أنه  أفإن بلغ عاقاًل غري رشيٍد فقد  أما البالغ ،ومجيع ما تقدم يف حق الصيب
ومل  ،إن مل يكن مصلحًا ملاله :(5)وقال ابن كجٍ ، كفالته  (4)داموت   ،كالصيب ال يفارق األبوين

فاملذهب  ،وإن كان اختالل رشده لعدم الصالح يف الدين ،حيسن تدبري نفسه فاحلكم كذلك
 :هموقال بعض ،أو عند أحدمها ،رب على أن يكون عند األبوينوال جي   ،(6)أنه يسكن حيث شاء

 .(8)وهذا التفصيل حسنٌ  :قال الرافعي ،ر عنهج  حضانته إىل ارتفاع احل   (7)دامت  

هما وىل أن ال يفارقهما ليخدمولكن األ   ،فإن كان ذكرًا استقل بنفسه ،وإن بلغ رشيداً 
أو  ،عندمها (٩)كونتوىل أن فإن طلقها فاأل   ،كون عند زوجهاتوإن كانت ذات زوٍج ف ،ويربمها

كانت بكراً كانت مع أبويها إن كاان   (10)فإن ،كره هلا االنفرادوال ي   ،رب عليهجت  وال  ،عند أحدمها

                                                           

 ، وهو الصواب.11/506يف )ط( و )ز(: ويتخري، واملثبت من: احلاوي  (1)
 يف )ط(: عليهما، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/106انظر: روضة الطالبني  (3)
 يف )ز(: ويدام. (4)
 .10/٩3انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: يشاء. (6)
 يف )ز(: يدام. (7)
 .٩/102، روضة الطالبني 10/٩3، الشرح الكبري 6/3٩6، التهذيب 6/241انظر: الوسيط  (8)
 يف )ز(: يكون. (٩)
 يف )ز(: وإن. (10)
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ويف إجبارها على ذلك  ،منهما (1)[ه]تشاؤ تار من ختو  ،أو مع أحدمها إن افرتقا ،جمتمع ني
 :(2)وجهان

وجزم  ،(4)والغزايل ،(3)وهو أظهر عند اإلمام ،وليس هلا االستقالل بنفسها ،نعم :أحدمها
 .هو ظاهر املذهب :(6)وقال ابن كجٍ  ،(5)به الفوراين

 :(8)الصباغ وقال ابن، مفارقتهما (7)كرهن ت  لك ،وهلا أن تسكن حيث شاءت ،ال :واثنيهما
 :(10)وقال اإلمام ،(٩)وحكاه املاوردي عن النص ،وبه أجاب العراقيون ،كره هلا مفارقة أمهاي  

كما   ،ومقامها مع أمها أوىل من مقامها مع أبيها :(12)قال املاوردي ،يف القياس (11)هو متجهٌ 
ومنهم من خصص إجبارها على السكىن  .أمه للتجانس (13)(أبيه أوىل من)أن االبن املقام عند 

 .ومنهم من عداه إىل احملارم األولياء ، وهو األب واجلدابجملرب  

 

                                                           

 يف )ط(: شاءه، واملثبت من: )ز(. (1)
، ٩/102، روضة الطالبني 10/٩4،٩3، الشرح الكبري 6/3٩6، التهذيب 3/164انظر: املهذب  (2)

 .15/301، كفاية النبيه 100-٩6املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/
 .15/547انظر: هناية املطلب  (3)
 .6/241انظر: الوسيط  (4)
 .٩8انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (5)
 انظر: املصدر السابق. (6)
 يف )ز(: يكره. (7)
 .٩٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (8)
 .11/510، احلاوي 8/340انظر: خمتصر املزين  (٩)
 .15/547انظر: هناية املطلب  (10)
 يف )ز(: متحٌد. (11)
 .11/511انظر: احلاوي  (12)
 يف )ز(: أبيه دون أمه. (13)
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 :(1)أوجه   ثالثةالرشيدة  ،البالغة ،ويتحرر يف وجوب إسكان البكر

 .وتستقل بنفسها ،ليس ألحٍد إسكاهنا :أحدها

 .احملارم ضمها إليهية التزويج من ومن له وال ،ولكٍل من األبوين ،ال :واثنيها

 .(2)وهو ظاهر النص ،أن ذلك يثبت لألبوين دون غريمها :واثلثها

إال أن  ،اتفاقاً   عليهرب  جت  وال  ،أو عند أحدمها ،وإن كانت ثيباً فاألوىل أن تكون عند أبويها
ها من أو غريمها من العصبات منع ،أو جدٍ  ،بريبٍة فلكل من له والية تزوجيها من أبٍ  (3)[تهم]ت  

 ،وىلوالنساء منهم أ   ،من أهلها (5)[هب]أو إىل من يوثق  ،(4)/مث احملرم يضمها إىل نفسه، االنفراد
ًا للنسب عن وحفظ ،ويالحظها صيانًة هلا ،ائقًا هبسكنها موضعًا الوغري احملرم ي   ،مث الرجال

 .أو أحد حمارمها ،تكون مع أحد أبويها :(7)اخلوارزميوقال ، لألم أيضاً  (6)البغويوأثبته  ،العار
ه بناًء على أن احملرم الذي ليس بوارٍث يثبت ل ،التزويج وغريهم والية (8)م[هل]وهو يشمل من 

 .(٩)حق احلضانة

                                                           

 .15/301، كفاية النبيه ٩/102، روضة الطالبني 10/٩4،٩3انظر: الشرح الكبري  (1)
 .8/340انظر: خمتصر املزين  (2)
 يف )ط( و )ز(: يتهم، ولعل الصواب كما هو مثبت. (3)
 ب(.128/٩) (4)
 يف )ط( و )ز(: هبا، ولعل الصواب كما هو مثبت. (5)
 .6/3٩6انظر: التهذيب  (6)
 .101انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (7)
 يف )ط(: له، واملثبت من: )ز(. (8)
، املطلب ٩/103،102، روضة الطالبني 10/٩4، الشرح الكبري 15/548انظر: هناية املطلب  (٩)

 .15/302، كفاية النبيه 101،100العايل حتقيق: عادل الظاهري/
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]عن  (1)ةدوحكى صاحب الع   ،نعت من االنفراد قطعاً رضت التهمة يف حق البكر م  ولو ف  
 ،ألبويننع من مفارقة امي   وانقدحت هتمةٌ  ،األمرد إذا خيف من انفراده فتنةً  أن :(3)(2)األصحاب[
 .وحنومها ،والعم ،واألخ ،وكذا اجلد :(4)قال النووي

احتماالن يف قبول قوله  (5)فلإلمام ،ولو ادعى من له طلب اإلسكان ريبًة وأنكرت وجودها
كون ريبٌة توحيث  ،األول أقرب (7)الرافعي (6)ى[رأ]و  ،أو توقفه على إقامة البينة ،يف ذلك

 :أي ،على مقامها عنده (٩)[رب]جي   :(8)قال املاوردي ،فطلبت أن تسكن عند أحد أبويها فامتنع
 .ابلقرعة

 فروع  

وبني  ،د وإن عاليثبت بني األم واجل ،ز كما يثبت بني األبوينختيري الصيب املميّ  : األول
ويف ثبوته بني األم ومن هو على حاشية  ،وبني اجلد واجلدة ،األب واجلدة لألم وإن علت

 ،(10)جهانو يهما تفريعًا على الصحيح يف ثبوت احلضانة هلم نباو  ،والعم ،النسب كاألخ
ثبتت له ال  فإن الكفالة وإن ،ري يف ابن العم الذكر دون األنثىفعلى هذا إمنا خي   ،نعم :أظهرمها

                                                           

 .34٩هو: أبو املكارم الروايين، راجع ترمجته يف  :  (1)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (2)
 .10/٩4انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/103انظر: روضة الطالبني  (4)
 .15/548انظر: هناية املطلب  (5)
 يف )ط( و )ز(: ورأي، ولعل الصواب كما هو مثبت. (6)
 .10/٩4انظر: الشرح الكبري  (7)
 .11/511انظر: احلاوي  (8)
 يف )ط(: جترب، واملثبت من: )ز(. (٩)
ري، بل األم أحق؛ لقرهبا ووالدهتا، انظر: الشرح الكبري  (10)  . 10/٩6والوجه الثاين: ال خي 
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واخلالة  ،وجيراين يف التخيري بني األب واألخت ،وإمنا يؤمر بوضعها عند امرأٍة ثقةٍ  ،سلم إليهت  
 .(1)ليهما يف احلضانة قبل سن التمييزقدم ععلى القول اآليت أن األب ي  

ابة من الرجال وحٌق ابلقر  ،أبن اجتمع من له حٌق ابلعصوبة ،قدت الوالدة من الطرفنيولو ف  
 :(2)وجه  أ ثالثةففيهم  ،والنساء

 .أن العصبات أحق :أحدها

 .اابت أحقأن نساء القر  :والثاين

أو  ،يف درجٍة واحدٍة اثنان كأخوين (3)[كان]فإن  ،ري إذا تساووا يف الدرجةخي   :والثالث
 :(4)فوجهانأختني 

 .ريخي   :أحدمها

 .قرعي   :والثاين

وجها وال حي   ،مهفإن كان ذكراً مل مينعه من زايرة أ   ،لم إليهإذا اختار الولد األب وس  : الثاني
 فإن كان منزهلا قريبًا منه ،أو ثالثةٍ  ،وذلك يف كل يومني :(5)قال املاوردي ،إىل اخلروج لزايرته

وإن   ،ولو أرادت األم زايرته مل يكن له منعها من الدخول عليه ،فال أبس أن يدخل يف كل يومٍ 

                                                           

،  ٩/104، روضة الطالبني 10/٩6، الشرح الكبري 6/3٩7،3٩6، التهذيب 3/16٩انظر: املهذب  (1)
 .15/28٩،288كفاية النبيه 

، كفاية 10/10٩،108، الشرح الكبري 6/3٩٩، التهذيب 11/527،526انظر: حبر املذهب  (2)
 .15/28٩النبيه 

 يف )ط(: كانوا، واملثبت من: )ز(. (3)
 .15/28٩، كفاية النبيه 11/527،526انظر: حبر املذهب  (4)
 .11/508،507انظر: احلاوي  (5)
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ال يف كل  ،مرًة على العادة أايمٍ ولألم أن تزورها يف كل  ،زايرة األمكانت أنثى فله منعها من 
 .(2)املكث عندها (1)دخلت عليها فال تطيلوإذا  ،يومٍ 

مها أ لكون ؛زة يف كفالة أبيهافيما إذا كانت البنت املميّ   :(3)ويف فتاوى ابن الصالح
فإن خبل  ،اوهلا أن جتيء إىل بنتها لزايرهت ،نفذت إليها بقدر الزايرةأهنا إذا طلبتها أ   ،(4)/متزوجةً 

إىل  نفذي  فإن أىب تعني أن  ،ويكون ذلك برضى زوج األم ،األب بدخوهلا منزله أخرجها إليها
 ،فإن امتنع زوجها من إدخاهلا منزله ن ظ ر ت  إليها والبنت خارجةٌ وهي داخلةٌ من غري إطالةٍ  ،األم
 .انتهى ،(8)وأشار إىل حنوه صاحب التتمة ،نع منهأنه ال مي   :(7)(6)الكفاية (5)(يف)وذكر  :قال

رضه فإن رضي األب أن مي   ،الولد ذكراً كان أو أنثى كانت األم أوىل بتمريضه وإذا مرض
ويكفي  ،(٩)فإن مل يكن هناك اثلٌث فيخرج هو حىت تدخل ،وحيرتز عن اخللوة ،يف بيته فذاك

فإن مات  ،قل الولد إىل منزل األموإن مل يرض ن   ،وكذا إذا زارته يف صحته ،حضور امرأٍة ثقةٍ 
ل من نقل وهو أسه ،دفنوالتجهيز إىل أن ي   ،نع األم من احلضور للغسليف منزل األب مل مت  

 .(10)امليت

                                                           

 يف )ز(: يطيل. (1)
 .10/٩6انظر: الشرح الكبري  (2)
 .2/462،461انظر: فتاوى ابن الصالح  (3)
 أ(.12٩/٩) (4)
 سقط من: )ز(. (5)
، وسبعمائة نة عشرٍ تويف يف رجب س، العباس ابن الرفعة املصري نجم الدين أيبأي: كفاية النبيه، وهي ل (6)

 .213-2/211انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
 .15/287انظر: كفاية النبيه  (7)
 .33٩،338انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (8)
 يف )ز(: يدخل. (٩)
 .10/٩6، الشرح الكبري 11/50٩،508انظر: احلاوي  (10)
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نع األب الولد من عيادهتا قال  ،رضهاوال مي   ،ذكراً كان أو أنثى (1)وإن مرضت األم مل مي 
 .(3)إال إذا أحسنت األنثى التمريض :(2)الروايين

ب عليه كما جت  ،وعلى أبيه مؤنة كفالته ،فإن كان ذكراً كان عندها ليالً  ،اختار األم (4)فإن
استحقاق مؤنة  (7)(استمرار)يقتضي  (6)وكالم الغزايل ،حضانته وإرضاعه من قـ ب ل   (5)مؤونة

 .(٩)منها غالباً  (8)قل[أ]وهي  ،ومؤنة الكفالة غري مؤنة احلضانة ،احلضانة

 ،م األجرةوطلبت األ ،وإمنا جتب عليه مؤنة احلضانة إذا مل يقم هبا بنفسه :(10)قال اإلمام
نزل فهل ي   ،فإن كان يتأتى من األب أن يتوىل حضانته بنفسه وقد استغىن الطفل عن اإلرضاع

جيوز أن  ،فيه تردٌد لألصحاب ؟ذلك منزلة وجدان متربعٍة ابإلرضاع واألم تطلب األجرة عليه
 ،يةألنه خيتلف ابألم واألجنب ؛القوالن يف تقدمي األم يف اإلرضاع (12)[جيري]إمنا  (11)[:لايق]

احلضانة اتبعًة لإلرضاع حىت  (14)علوجيوز أن جت   ،هي وغريها فيها (13)وأما احلضانة فتستوي

                                                           

 يف )ز(: عيادهتما. (1)
 .11/514انظر: حبر املذهب  (2)
 .10/٩7،٩6، الشرح الكبري 11/508انظر: احلاوي  (3)
 يف )ز(: وإن. (4)
 يف )ز(: مؤنة. (5)
 .6/242انظر: الوسيط  (6)
 سقط من: )ز(. (7)
 يف )ط(: أوىل، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (8)
 .٩/105، روضة الطالبني 10/٩7، الشرح الكبري 11/514انظر: حبر املذهب  (٩)
 .15/285، كفاية النبيه 15/567،566انظر: هناية املطلب  (10)
 يف )ط(: يقول، واملثبت من: )ز(. (11)
 يف )ط(: جتري، واملثبت من: )ز(. (12)
 يف )ز(: فيستوي. (13)
 يف )ز(: جيعل. (14)
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 ،أبجرةٍ  (3)[نةٍ اضح]يف حضانة الولد هل هو كوجدان  الرجل (2)[ب  ع  ]تـ   مث ،القوالن (1)[جيري]
ظهر وجوب أجرة والذي ي .انتهى ،فيه احتمالٌ  ؟أم كوجدان متربعٍة حىت جييء الرتتيب املتقدم

 .وأنه ال جياب إىل توليها بنفسه ،احلضانة

واحلرفة على  ،إىل املكتب ه  ي  دّ  و  يـ  و   ،ويعلمه أمور املعاش ،عند أبيه هناراً إبذنه (4)[يكون]مث 
وهل جيب صرف مؤنة ذلك من مال  ،وجيب ذلك على األب دون األم ،حسب ما يليق به

 ،اإلجارة والصالة يف (5)خالٌف تقدمفيه  ؟أو يكون من مال األب ،الصيب إن كان له مالٌ 
وكذا احلكم لو   :(6)قال املاوردي ؟وخيرج منه خالٌف يف أن تعليم احلرفة هل جيب على األب

 .(7)وكان ذكياً فطناً  ،أو ستٍ  ،كان عندها قبل سن التخيري ابن مخسٍ 

وحيذر من  ،من زايرهتا (8)/نع األبوال مي   ،كانت عند األم لياًل وهناراً   نثىأوإن كان الولد 
وهو خيالف قوله  ،(٩)كذا قاله املاوردي  ،أو نساٍء ثقاتٍ  ،بل يكون ذلك حبضرة حمرمٍ  ،اخللوة
وليس لألب طلب إحضارها  ،(11)أنه يكفي امرأةٌ ثقةٌ  :فيما إذا زارهتا األم عند أبيها (10)املتقدم
 .(12)عنده

                                                           

 يف )ط(: جتري، واملثبت من: )ز(. (1)
 .15/567يف )ط( و )ز(: بعد، واملثبت من: هناية املطلب  (2)
 يف )ط(: حضانٍة، واملثبت من: )ز(. (3)
 يف )ط(: تكون، واملثبت من: )ز(. (4)
 (.42315) 3أ/28٩و ل  1ب/144انظر: اجلواهر البحرية ل  (5)
 .11/507انظر: احلاوي  (6)
، النجم الوهاج 15/286، كفاية النبيه 10/٩7، الشرح الكبري 3/168انظر: املهذب  (7)

8/30٩،308. 
 ب(.12٩/٩) (8)
 .11/508،507انظر: احلاوي  (٩)
 .435راجع    (10)
 يف )ز(: نفسه. (11)
 .15/287، كفاية النبيه 10/٩7، الشرح الكبري 11/28٩انظر: البيان  (12)
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أبن اجلارية  (2)]وختتص[ ،والتأديب والتعليم خيتصان ابلغالم دون اجلارية :(1)قال املاوردي
ثله ممن وم ،أو الكفالة ،وإذا احتاج الولد إىل خدمٍة يف احلضانة :قال ،والصيانة (3)ر  ف  ابخل  ؤخذ ت  

 ،أو ابتياعه على حسب عادة أهله وأمثاله ،ابستئجار خادمٍ  (4)خدمته[ ؤونةمب]دم قام األب خي  
ك سواٌء يف ذل ،م  د  خبدمته إذا كان مثلها ال خي    (5)وال يلزم األم مع استحقاقها حضانته أن تقوم

 .الغالم واجلارية

وعلى  ،واجملنون الذي ال تستقل األم بضبطه حكم الصيب يكون عند أمه ،وحكم املخبول
 .(7)ويكون من شأهنا ،األم فيما يتأتى منها (6)قدموإمنا ت   ،أبيه رعايته وحفظه

 ريوأنه خي   ،مجيع ما تقدم من أن األم أوىل ابلولد قبل التمييز من األب: الفرع الثالث
ن سفر نقلٍة فإما أن يكو  ،فأما إذا أراد أحدمها سفراً  ،ني يف بلٍد واحدٍ بينهما بعده إذا كاان مقيم  

 .(8)فر نقلٍة إىل ما دون مسافة القصرأو س ،أو سفر حاجةٍ  ،إىل مسافة القصر

فإذا سافر أحدمها إليه كان  ،(٩)[مسافة القصر]أن يكون سفر نقلٍة إىل  :الضرب األول
م إىل أو األب إىل بلٍد واأل ،أو األم ،سواءٌ كان املنتقل األب ،لألب انتزاعه من األم وجعله معه

تزعه منها للنقلة ولو ان ،فلو رافقته األم يف الطريق واملقصد ومعها حمرٌم أو حنوه دام حقها ،بلدٍ 

                                                           

 .11/507انظر: احلاوي  (1)
 .11/507يف )ط( و )ز(: وتؤخذ، واملثبت من: احلاوي  (2)
، املصباح املنري 1/182اخلفر: احلماية واإلجارة واملنع من م ريد السوء، انظر: النظم املستعذب  (3)

 .11/205، اتج العروس 1/175
 .11/507يف )ط(: يوجد منه، ويف )ز(: كلمة غري مفهومة، واملثبت من: احلاوي  (4)
 يف )ز(: يقوم. (5)
  صحيحة.يف )ز(: زايدة: "يف" بعد قوله: تقدم، وهي غري (6)
 .10/٩7، الشرح الكبري 15/547انظر: هناية املطلب  (7)
 .10/٩8، الشرح الكبري 6/400، التهذيب 11/504انظر: احلاوي  (8)
 ، وهو الصواب.10/٩8يف )ط( و )ز(: ما دون مسافة القصر، واملثبت من: الشرح الكبري  (٩)
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وال فرق بني  ،إمنا يكون عند أمن الطريق واملقصدوانتزاعه ابلنقلة  ،إىل البلد عاد حقها عادمث 
 .(1)أن يكون تزوجها يف بلدها أو يف بلد الغربة

والعم عند عدم األب مبنزلة األب يف نقل  ،واألخ ،وسائر العصبات إن كانوا حمارم كاجلد
ان أنثى وإن ك ،فإن كان الولد ذكراً فكذلك ،وإن مل يكونوا حمارم كابن العم ،الولد إذا انتقلوا

سلم بل ت   :(4)قال القاضي ،شتهى مثلهاحداً ي   (3)إال إذا مل تبلغ :(2)قال املتويل ،سلم إليهفال ت  
إن  :(6)وقال ابن الصباغ ،وهو يتكفل من وراء السرت أمرها وينقلها ،(5)إىل امرأٍة ثقٍة تتعهدها

شتهى ال كانت ممن ي    إن :(8)وقال الفوراين ،لمت إليهيف السفر س   (7)[بنٌت ترافقهه ل كان]
ملعتربة يف تمعت الصفات اوإمنا يثبت حق النقل لألب وغريه إذا اج .وإال بطل ،يبطل حق األم

 .(٩)احلضانة

وكذا حكم  ،كان له نقله  (11)/ولو كان للولد جٌد مقيٌم وأراد األب االنتقال :(10)قال املتويل
 .والعم ،األخ (12)[امةقوإ] اجلد عند عدم األب

                                                           

 .10/٩8الشرح الكبري ، 6/400، التهذيب 3/16٩، املهذب 11/504انظر: احلاوي  (1)
 .335انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (2)
 يف )ز(: يبلغ. (3)
 .111انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (4)
 يف )ز(: يتعهدها. (5)
 .111انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (6)
 .٩/107يف )ط(: كانت لالبن موافقة، ويف )ز(: كانت له ابن يرافقه، واملثبت من: روضة الطالبني  (7)
 .111انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (8)
،  ٩/107، روضة الطالبني 10/٩٩، الشرح الكبري 6/400، التهذيب 11/527انظر: حبر املذهب  (٩)

 .3/448، أسىن املطالب 15/300،2٩٩كفاية النبيه 
 .10/٩٩، الشرح الكبري 336،335انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (10)
 أ(.130/٩) (11)
 يف )ط(: وإدامة، واملثبت من: )ز(. (12)
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ه مقيمان مل يكن ل أو عمٌ  ،وهناك ابن أخٍ  ،وأراد األخ االنتقال ،مل يكن أٌب وال جدٌ  ولو
وإن كان املنتقل  ،له نقله :(1)وقال املاوردي ،والفرق أن األب واجلد أصٌل يف النسب ،نقله

 .(2)األخ حاضٌر مل يكن له نقله قطعاً و  ،األبعد كابن األخ

أثبتنا له  (3)ن[وإ] والعم لألم ليس له نقله إذا انتقل ،واحملرم الذي ليس بعصبٍة كاخلال
أو  ،قريةٍ  أو إىل ،فرق يف ذلك كله بني أن يكون االنتقال من بلٍد إىل بلدٍ  (4)[ال]و  ،احلضانة

 .(5)من بلٍد إىل ابديٍة فاألم أحق بهإذا انتقل  :وقال القاضي ،ابديةٍ 

 ،والتجارة ،واحلج ،والغزو ،أن يكون السفر لغري النقلة كسفر النزهة :الضرب الثاني
 ،بل يكون مع املقيم منهما إىل أن يعود املسافر ،له أن يسافر ابلولد معه (6)[ليس]ف ،والزايرة

املسافرة به إذا طالت مدة  أن لألب :وعن أيب حممدٍ  ،سواٌء قصرت مدة السفر أو طالت
 .(7)السفر

دق لكن بيمنٍي ص   ،بل تريد به التجارة وحنوها :وقالت ،أريد بسفري النقلة :قال األب ولو
 .(8)فإن نكل حلفت وأمسكت الولد ،يف األصح

                                                           

 .11/523انظر: احلاوي  (1)
 .10/٩٩، الشرح الكبري 336،335انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (2)
 يف )ط(: وإذا، واملثبت من: )ز(. (3)
 يف )ط(: فال، واملثبت من: )ز(. (4)
 .15/2٩٩، كفاية النبيه 10/٩٩، الشرح الكبري 6/400انظر: التهذيب  (5)
 يف )ط(: وليس، واملثبت من: )ز(. (6)
 .٩/106، روضة الطالبني 10/٩8، الشرح الكبري 6/242انظر: الوسيط  (7)
 .10/٩٩، الشرح الكبري 6/400والوجه الثاين: أنه ي صدق بغري مينٍي، انظر: التهذيب  (8)
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قال  ،وطريقهما ،ولو كان كل واحٍد من األبوين يسافر سفر حاجٍة واختلف مقصدمها
ومدة  ،يكون مع الذي مقصده أقرب :وجيوز أن يقال ،شبه أن يدام حق األمي   :(1)الرافعي

 .وهو مقتضى كالمهم ،واملختار األول :(2)قال النووي ،سفره أقصر

 :(3)فوجهانأن يكون السفر للنقلة إىل ما دون مسافة القصر  :الضرب الثالث

 .وجزم به مجاعةٌ  ،(4)يب حامدٍ أوينسب إىل  ،ويدام حق األم ،أنه ال أثر له :أحدمها

 .أنه كاالنتقال إىل مسافة القصر :وجزم به بعضهم وأشبههما

 ،مبيٌن على أن املرعي يف االنتقال إىل مسافة القصر حفظ النسب (6)فكأنه :(5)قال الرافعي
 ،(7)ومل يفرق املراوزة هنا بني أن يكون االنتقال إىل مسافة العدوى ،أو أن يتأدب الولد ويتعلم

  ،وجيوز أن يكون حمل اخلالف إذا كان فوق مسافة العدوى ،أو ما فوقها ودون مسافة القصر
 .كما فعلوه يف مواضع كثريةٍ 

 يف التزاحم والتدافع يف احلضانة :الفصل الثالث

اعداً وإذا اجتمع اثنان فص، وهو املهم ،ا ومن ال يستحقهاهوهو يتضمن بيان من يستحق
املذهب أهنا وإن تدافعوها ف ،فإن تراضوا بواحٍد حبصته حصل املقصود ،من مستحقي احلضانة

اجلدة لألب أو األم و  ،فإن تدافعها األبوان فهي على األب ،جتب على من جتب عليه النفقة

                                                           

 .10/٩٩انظر: الشرح الكبري  (1)
 .٩/108،107انظر: روضة الطالبني  (2)
 .10/٩٩،٩8، الشرح الكبري 6/400انظر: التهذيب  (3)
 .10/٩8انظر: الشرح الكبري  (4)
 .10/٩٩انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: وكأنه. (6)
 .117راجع معىن مسافة العدوى يف    (7)
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أن األبوين إذا  :وجه   (1)وقد تقدم ،أو أم أٍب وأم أم أٍم فهي على أم األب ،فهي على األم
 ،طلبها كلٌ منهم وتزامحوا عليها وإن، قرعته (2)/رب عليها من خرجتوجي   ،قرع بينهماامتنعا منها ي  

 د  ق  وع   ،أو خمتلطون ،أو ذكوٌر خلص ،فهم إما إانٌث خلص ،وهو متصٌف ابلصفات املعتربة
 .(3)الثالث طرفٌ لكٍل من هؤالء 

 يف اجتماع النسوة اخللص :الطرف األول

 ،فإن مل تكن فأمهاهتا املدليات ابإلانث اخللص ،والهن ابحلضانة األمفإذا اجتمعن فأ  
ن  واجلد وإن قربن وإ ،قدمن وإن بعدن على أمهات األبوي   ،األقرب منهن فاألقرب (4)[دمق]ي  

 .(5)كان يف تقدميهن يف املرياث خالفٌ 

 :(7)قوالنبعد أمهات األم  (6)قدموفيمن ي  

 أم أيب مث ،مث أمهاهتا املدليات ابإلانث وإن علون ،قدم أم األبأنه ي   :الصحيح اجلديد
قدم منهن ي   ،(8)مث أمهاهتا املدليات إبانثٍ  ،مث أم أيب اجلد ،مث أمهاهتا املدليات ابإلانث ،األب

 .وغريهن ،واخلاالت ،ويتأخر عنهن األخوات ،(٩)(فاألقرب)األقرب 

                                                           

 .430راجع    (1)
 ب(.130/٩) (2)
 .٩/108، روضة الطالبني 10/100، الشرح الكبري 6/243انظر: الوسيط  (3)
 يف )ط( و )ز(: تقدم، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 .10/100، الشرح الكبري 6/243انظر: الوسيط  (5)
 يف )ز(: تقدم. (6)
، عجالة احملتاج ٩/108، روضة الطالبني 10/101،100، الشرح الكبري 6/243انظر: الوسيط  (7)

4/14٩2،14٩1. 
 يف )ز(: ابإلانث، ولفظ اإلانث مكرر يف: )ز(. (8)
 سقط من: )ز(. (٩)
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أن  (3)والرافعي ،(2)واإلمام ،(1)فالذي رواه طائفٌة منهم القاضي ،فاختلفوا فيه :وأما القدمي
 واخلاالت ،قدم األخوات على اخلاالتوت   ،قدمن على اجلدات لألبواخلاالت ي   ،األخوات

 .على بنات اإلخوة وبنات األخوات والعمات

 :(4)وجهانفيه  ؟وملن تكون احلضانة بعد اخلاالت

قدم بنات اإلخوة وت   ،مث العمات ،أهنا تكون لبنات األخوات وبنات اإلخوة :أحدمها
 .(8)والبغوي ،(7)والغزايل ،(6)واإلمام ،(5)أورده الفوراينوهو ما  ،واألخوات عليهن

قدمن على بنات وي   ،أهنا للعمات :(10)وصححه الروايين ،(٩)وهو ما أورده املاوردي والثاين
 .اإلخوة واألخوات

 :(11)وجهانقدم بعد العمات ففي من ي   وعلى هذا

مث بنات  ،مث بنات اخلاالت ،مث بنات سائر العصبات ،مث اإلخوة ،بنات األخوات :أحدمها
 .مث عماته ،مث خاالت األب ،مث خاالت األم ،العمات

                                                           

 .15/276انظر: كفاية النبيه  (1)
 .557-15/554انظر: هناية املطلب  (2)
 .10/101،100انظر: الشرح الكبري  (3)
 .15/276، كفاية النبيه ٩/108، روضة الطالبني 10/101انظر: الشرح الكبري  (4)
 .121انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (5)
 .557-15/554انظر: هناية املطلب  (6)
 .6/243انظر: الوسيط  (7)
 .6/3٩8،3٩7انظر: التهذيب  (8)
 .11/515،514انظر: احلاوي  (٩)
 .11/518،517انظر: حبر املذهب  (10)
 .10/101، الشرح الكبري 11/51٩،518انظر: حبر املذهب  (11)
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 ،موال حضانة لعمات األ ،مث عماته ،مث خاالت األب ،قدم بعدهن خاالت األمي   :والثاين
 ،وهكذا مث عماته ،مث خاالت أيب اجلد ،مث عماته ،قدم خاالت اجلدمث من بعد املذكورات ت  

 .مث لبنات اإلخوة ،فإن مل يوجدن فاحلضانة لبنات األخوات

وما وقع يف الرتتيب يف بنات اخلاالت والعمات مفرٌع على الصحيح يف استحقاقهن يف 
 :(3)منهم صاحب املهذب عن القدمي (2)والذي رواه مجاعةٌ  ،(1)وسيأيت اخلالف فيه ،احلضانة

مث  ،مث أمهات األب ،مث اخلالة ،مث األخت لألب ،قدم بعد أمهات األم األخت لألبوينأنه ي  
يف روايته عن القدمي على تقدمي األخت لألبوين  (4)واقتصر املاوردي ،مث العمة ،أمهات اجلد

 .(5)فيحصل يف القدمي ثالثة أقوالٍ  ،على أم األب

 :مسائل ويف الطرف

ذهب وامل ،قدم على األخت من األب وعلى األخت من األماألخت من األبوين ت   :األوىل
 :وقيل ،تقدمي األخت لألم عليها :(6)وعن ابن سريجٍ  ،تقدمي األخت لألب على األخت لألم

 .(8)وقدم اخلالة أيضاً عليها ،وأشار بعضهم إىل أنه منصو ٌ  ،قياس القدمي (7)/جه علىنه خرَّ إ

                                                           

 .446انظر:    (1)
 يف )ز(: طائفٌة أخرى. (2)
قلت: لكن صاحب املهذب نقل غري ذلك عن القدمي، فقال: "فعلى هذا تكون احلضانة لألخت  (3)

من األب واألم، مث األخت من األم، مث اخلالة، مث ألم األب، مث لألخت من األب، مث للعمة"، انظر: 
 . 3/165املهذب 

 .11/513انظر: احلاوي  (4)
 .10/101انظر: الشرح الكبري  (5)
 .10/102رح الكبري انظر: الش (6)
 أ(.131/٩) (7)
، روضة الطالبني 10/102،101، الشرح الكبري 11/518، حبر املذهب 11/514انظر: احلاوي  (8)

٩/10٩. 
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فإن قدمنا األخت لألم  ،والعمة لألب مع العمة لألم ،وأما اخلالة لألب مع اخلالة لألم
 وإن قدمنا األخت ،قدمنا هنا اليت من جهة األم على اليت من جهة األب ،على األخت لألب

 :(1)وجهانفهنا  ،لألب مث  وهو املذهب

 .تقدمي اليت لألب :أظهرمها

 .عكسه :واثنيها

 ،ا ال تستحقهاأهن :وجه  وفيه ، والتفريع على املذهب يف استحقاق اخلالة لألب احلضانة
من  مث ابلوالدة الظاهرة وهي ،التقدمي ابلوالدة احملققة وذلك يف جهة األم :وضابط اجلديد

  مث ابإلرث ،كتقدمي األخت لألبوين على األخت لألم  ،بقوة اإلرث (2)]مث[ ،جانب األب
 .(3)كتقدمي األخت على اخلالة

 ،على أنه ال مدخل يف احلضانة لكل جدٍة ساقطٍة يف املرياث (4)نص الشافعي :الثانية
 ،(6)واستشكله اإلمام ،به اجلمهور (5)[أخذ]و  ،نثيني كأم أيب األمأبني  وهي اليت تديل بذكرٍ 

 :(7)آخرانوجهان وفيهن 

 ،احلضانة امرأٍة تستحق (8)[كل]و  ،لكنهن يتأخرن عن اخلاالت ،أن هلن احلضانة :أحدمها
 .هلن عند انفرادهن (٩)فتثبت

                                                           

 .٩/10٩، روضة الطالبني 10/102، الشرح الكبري 11/514انظر: احلاوي  (1)
 يف )ط(: وهي، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/10٩، روضة الطالبني 10/102، الشرح الكبري 11/514انظر: احلاوي  (3)
 .5/100انظر: األم  (4)
 يف )ط(: أخذ، واملثبت من: )ز(. (5)
 .15/558،557انظر: هناية املطلب  (6)
 .10/103انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ط( و )ز(: كل، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (8)
 يف )ز(: فيثبت. (٩)
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ويتقدمن على األخوات  ،لكنهن يتأخرن عن اجلدات الواراثت ،أهنا هلن :واثنيهما
 .ياتاألجنبستحب تقدميهن عند انفرادهن على وعلى املذهب ي   ،ألصالتهن ؛واخلاالت

 ،البنت كبنت ابن  ،ويف معىن اجلدة الساقطة كل حمرٍم يديل بذكٍر ال يرث :(1)قال الرافعي
 .وبنت العم لألم

]فيهن  ،والعم ،والعمة ،واخلال ،القريبة األنثى اليت ليست مبحرٍم كبنت اخلالة :الثالثة
 :(2)وجهان

 احملرمية. ببواطن الألمور فتستدعي: أنه ال حضانة هلن؛ إذ احلضانة تستدعي خربًة أحدمها

 زمنها يبلغ ألنه يف ؛وعلى هذا لو كان الولد ذكراً مل يثبت هلن كفالته ،نعم :أظهرمها (3)[و
ن تقدم عن لك ،شتهىأن ابن العم ال تثبت له احلضانة على أنثى ت   (4)كما تقدم  ،شتهىحداً ي  

إال أن  ،فيظهر أن أييت هنا ،(6)تتوالها ثقةً  امرأةً  (5)[قيميو ] ،ابن الصباغ وغريه أهنا تثبت له
ويشهد له أن  ،خبالف العكس ،فرَّق أبن املعروف أن الذكر له االستعانة يف الباب ابألنثىي  

إذا نكحت املرأة بطل حقها  :(8)وقول القاضي ،للذكر االستعانة دون األنثى :قال (7)املاوردي
 .نابةلقدرته على االست ؛وال بكونه متزوجاً  ،والرجل ال يبطل حقه منها به ،من احلضانة

                                                           

 .10/103انظر: الشرح الكبري  (1)
، حتفة احملتاج ٩/110، روضة الطالبني 10/103، الشرح الكبري 6/245،244انظر: الوسيط  (2)

8/355. 
 .6/245،244سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: الوسيط  (3)
 .43٩راجع    (4)
 يف )ط(: وتقيم، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ز(: يتوالها. (6)
 .11/523انظر: احلاوي  (7)
 .12٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (8)
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 وبنات اخلاالت ،وبنات اخلاالت واألخوات مقدماٌت على بنات العمات وبنات األعمام
 .(2)على بنات األعمام (1)العمات مقدمةٌ  وبنات ،مقدمٌة على بنات األخوال

 فرع    

 .نون حضانته إذا مل يكن له أبوانيثبت لبنت اجمل :(3)قال ابن كجٍ 

 (4)فرع  

كفالته أو هلا به استمتاٌع فهي أوىل ب ،لو كان للمحضون زوجٌة كبريةٌ له هبا :(5)قال الروايين
برٌي وكذا لو كان للمحضونة زوٌج ك ،فرض استمتاٌع فاألقارب أوىلفإن مل ي   ،(6)/من مجيع أقاربه

ه في ؟رجح ابلزوجيةكان قريبًا هلا فهل ي    (7)وإن ،وإال فاألقارب ،رض استمتاٌع فهو أوىلوف  
 .(8)وجهان

 

 

                                                           

 يف )ز(: يقدمن. (1)
 .10/103، الشرح الكبري 6/245، الوسيط 15/55٩انظر: هناية املطلب  (2)
 .٩/110، روضة الطالبني 10/103انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ز(: آخر. (4)
 .11/525،524انظر: حبر املذهب  (5)
 ب(.131/٩) (6)
 يف )ز(: فإن. (7)
الوجه األول: ي رجح؛ للجمع بني سببني، والوجه الثاين: ال ي رجح، وهو كغريه يف ترتيب احلضانة،  (8)

 .10/104،103، الشرح الكبري 11/525،524انظر: حبر املذهب 
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فيمن يستحق احلضانة من الذكور وكيفية ترتبهم عند  :الثاني (1)[رفالط]

 اجتماعهم

 أو ليس ،أو حمرماً غري وارثٍ  ،أو واراثً غري حمرمٍ  ،(2)والذكر القريب إما أن يكون واراثً حمرماً 
 .(3)مبحرٍم وال وارثٍ 

 بت لهوالعم فتث ،وابن األخ ،واألخ ،واجلد وإن عال ،احملرم الوارث كاألب :القسم األول

 ،حضانة له أنه ال :وجه  ويف األخ لألم  ،أنه ال حضانة لغري األب واجلد :وجه  وفيه  ،احلضانة
من األجداد األقرب  (4)قدم[]وي   ،مث اجلد وإن عال ،قدم األبفي   ،مث يرتتبون ترتيب العصبات

على قول و  ،مث األخ لألم ،مث األخ لألب ،األخ لألبوينقدم في   ،مث بعدهم اإلخوة ،فاألقرب
اإلخوة  (5)[وبن] مث ،ثبته هناومنهم من مل ي   ،قدم األخ لألم على األخ لألبابن سريٍج املتقدم ي  
عم اجلد  مث ،مث لعم األب ،مث العم لألب ،حلق بعدهم العم من األبوينوأ   ،على هذا الرتتيب

 .(6)هذا املذهب ،وإن عال على هذا الرتتيب

وذكر ، هاال حق له في :وقيل ،وجزم به مجاعةٌ  ،أن األخ لألم يتأخر عن األعمام :وجه  وفيه 
 ،أو لألب ،أو لألب يتقدمون على بين اإلخوة لألبوين ،أن األعمام لألبوين :وجهاً  (7)املاوردي

 :(8)فوجهانع عليه أنه إذا انقرض أوالد اإلخوة وفرَّ 

                                                           

 سب التقسيم.يف )ط( و )ز(: الطريق، والصواب كما هو مثبت ح (1)
 يف )ز(: حمرماً واراثً. (2)
 .٩/110، روضة الطالبني 10/104انظر: الشرح الكبري  (3)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ط(: بنوا، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (5)
 .٩/110روضة الطالبني ، 10/104انظر: الشرح الكبري  (6)
 .11/518انظر: احلاوي  (7)
 .٩/110، روضة الطالبني 10/105انظر: الشرح الكبري  (8)
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بناًء على أهنا تنتقل ألوالد اإلخوة وإن  ،ألوالد األعمام وإن سفلواا تكون أهن :أحدمها
 .سفلوا دون األعمام

دمي العم على اءً على تقبن ،دم أوالد العمفإذا انقرضوا ق   ،أهنا تصري إىل أعمام األب :والثاين
 .ابن األخ

 ،بنيهمو  ،وبين أعمام األب ،الوارث الذي ليس مبحرٍم كبين األعمام :القسم الثاني
 ،ىلو وأييت فيهم الوجه املتقدم يف األ   ،(2)ثبت هلم احلضانة على الظاهر املنصو تف ،(1)واجلد

 ،(4)واإلمام ،(3)فذكر الفوراينوأما املشتهاة ، شتهىواألنثى اليت ال ت   ،م إليهم الذكرسلَّ وي  
لكن  ،له احلضانة :(8)والرافعي ،(7)وابن الصباغ ،(6)وقال القاضي ،أنه ال حضانة له :(5)والغزايل

م  لَّ س  ت  أو غريها فـ   ،بل يقيم امرأًة ثقًة أبجرةٍ  ،سلم إليهال ت  
من  (10)ويراعي هو مصاحلها ،إليها (٩)

 .(11)وقد تقدم ،وراء السرت

                                                           

 .ال يقصد اجلد نفسه، بل املقصود ابن عم اجلد، فاختصر اجلملة إىل: اجلد (1)
 .5/100انظر: األم  (2)
 .134انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (3)
 .15/561انظر: هناية املطلب  (4)
 .6/245انظر: الوسيط  (5)
 .134انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (6)
 انظر: املصدر السابق. (7)
 .10/105الشرح الكبري انظر:  (8)
 يف )ز(: فيسلمها. (٩)
 يف )ز(: وتراعي هو مصلحتها. (10)
، النجم الوهاج ٩/111، روضة الطالبني 10/105الشرح الكبري ، وانظر: 43٩راجع    (11)

8/2٩7،2٩6. 
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 (2)[]فهل ،فلو كان له قرابةٌ وهناك من هو أقرب منه ،(1)الوجهنيوال يثبت للمعت ق يف أصح 
 .(3)وجهانفيه  ؟عصوبة الوالء إىل عصوبة القرابةرجح ابنضمام ي  

 .(4)رجحأنه ال ي   :أصحهما :قال النووي ،وعم أٍب معتقٍ  ،عمٌ  :مثاله

 ،(6)وابن األخت ،والعم من األم ،وأيب األم ،(5)/احملرم غري الوارث كاخلال :القسم الثالث

 فهم احلضانة ءوال (8)م[هل]فإن أثبتنا  ،أن ال حضانة له (7)الوجهنيفأظهر  ،وابن األخ لألم
 ،دم األقرب منهم فاألقربقوترتيبهم على حنو ترتيبهم يف املرياث ي   ،نيمؤخرون عن القسمني األول  

 .(٩)قدمه لو كان أنثىم منهم من ي  قدقدرهم إاناثً وي  ي   :وقال اإلمام

 ،وابن العمة ،واخلال ،كابن اخلالة  (10)[ثٍ وار ]القريب الذي ليس مبحرٍم وال  :القسم الرابع
 :(11)طريقانفيه 

                                                           

والوجه الثاين: يثبت له حق احلضانة؛ ألن حق الوالء يلحق ابلقرابة يف اإلرث وغريه، فكذا يف احلضانة،  (1)
 . 10/105انظر: الشرح الكبري 

 يف )ط(: بل، واملثبت من: )ز(. (2)
الوجه األول: ي رجح به؛ جلمعه بني سببني، والوجه الثاين: ال ي رجح به؛ ألنه سبٌب غري معترٍب يف  (3)

، الشرح 11/523، حبر املذهب 11/51٩،518ضانة، فلم ي رجح به يف احلضانة، انظر: احلاوي احل
 .10/105الكبري 

 .٩/111، روضة الطالبني 10/105، الشرح الكبري 11/523انظر: حبر املذهب  (4)
 أ(.132/٩) (5)
 يف )ز(: األب. (6)
 .10/106والوجه الثاين: له احلضانة؛ ألن له قرابًة تدعو إىل الشفقة والرتبية، انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ط( و )ز(: هلا، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (8)
 .٩/111، روضة الطالبني 10/106، الشرح الكبري 15/565انظر: هناية املطلب  (٩)
 يف )ط(: وار، واملثبت من: )ز( (10)
 .٩/111، روضة الطالبني 10/106ظر: الشرح الكبري ان (11)
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 .أن ال حضانة له :أصحهما ،(1)وجهانفيه  :أحدمها

 .(2)القطع به :والثاين

 وإذا أثبتنا احلضانة جلميع املذكورين يف األقسام تفريعًا على الصحيح يف :(3)قال الرافعي
 ،وإن عال (4)ألب[ا]مث أب  ،وىل األباأل   :وتركنا التقسيم قلنا ،والضعيف يف بعضهم ،بعضهم

مث  ،مث بنوهم ،مث أعمام األب ،مث بنوهم :(5)قال يف التتمة، مث األعمام ،مث بنوهم ،مث اإلخوة
 (7)قدم األقرب منهمبذكٍر بني أنثيني ي   (6)[ديلي وكل جدٍ  ،]اجلد أب األممث  ،كذلكأعمام اجلد  

ومنهم  ، عصباتهمث ،مث املعتق ،مث ابن العم لألم ،مث ابن اخلال ،مث العم لألم ،مث اخلال ،فاألقرب
هذا الذي  (8)وقد تقدم .انتهى ،واجلد ،من يقتضي كالمه أتخري بين العم عن أعمام األب

 .أشار إليه

 يف اجتماع الذكور واإلناث :الطرف الثالث

ورضي  األم فلو تزوجت ،مث أمها بعدها وإن علت ،فإذا اجتمعوا فاألم مقدمٌة على الكل
 :(10)وجهان تقدماففي بقاء حقها  ،(٩)[ضنه]حتالزوج وأبو الولد أن 

                                                           

 .10/106والوجه الثاين: له احلضانة؛ لقيام أصل القرابة، انظر: الشرح الكبري  (1)
 أي: القطع بعدم استحقاق احلضانة. (2)
 .10/106انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ط(: اجلد، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (4)
 .323انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (5)
 ، وهو الصواب.10/106يف )ط( و )ز(: اجلدات لألم، وكل جدٍة تديل، واملثبت من: الشرح الكبري  (6)
 يف )ز(: منهم األقرب. (7)
 .44٩،448راجع    (8)
 يف )ط( و )ز(: حيضنه، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (٩)
 .10/107،106، وانظر: الشرح الكبري 424راجع    (10)
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 .نعم :(1)عند البغوي أصحهما

 .وينتقل احلق إىل أمها وإن علت ،ال :واثنيهما

 :(3)قوالناألب واجلدات الاليت يدلني به  (2)مث من بعد أمهاهتا

 .وقطع به العراقيون ،قدمأنه ي   :(4)املنصو  الصحي 

 .قدمنأهنن ي   :واثنيهما

 :(5)أوجه   ثالثةب وعلى هذا ففي تقدمي األخوات على األ

 .قدمن عليه لألنوثةي   :أحدها

 .قدم عليهني   :واثنيهما

 .واألخت لألم ،قدم على األخت لألب دون األخت الشقيقةي   :والثالث

كذا   ،تقدميه (6)واألصح املنصو  ،وجييء الوجهان األوالن يف تقدمي اخلاالت على األب
واخلاالت على األب تفريعًا على تقدمي  ،وتقدمي األخوات ،اخلالف (8)والغزايل (7)ذكر اإلمام
وأثبتوا اخلالف مطلقًا متأصالً  ،على هذا القول (10)مل يفرعوه (٩)والرافعي وغريه ،أمهاته عليه

                                                           

 .6/3٩4انظر: التهذيب  (1)
 بعد قوله: أمهاهتا، وهي غري صحيحة. يف )ز(: زايدة: "يف" (2)
 .٩/112، روضة الطالبني 10/107انظر: الشرح الكبري  (3)
 .5/100انظر: األم  (4)
 .٩/112، روضة الطالبني 10/107، الشرح الكبري 6/246انظر: الوسيط  (5)
 .5/100انظر: األم  (6)
 .15/564،563انظر: هناية املطلب  (7)
 .6/246انظر: الوسيط  (8)
 .٩/112، روضة الطالبني 10/107انظر: الشرح الكبري  (٩)
 يف )ز(: يفرعوا. (10)
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 خلالفيف تقدمي األخت لألب على األب ا :فقالوا ،نظراً للخالف يف تقدمي أمهات األب عليه
 ،أو لألم ،وأما األخت لألبوين :قالوا ،املذكور يف تقدمي أمهاته عليه وإن كانت األخت فرعاً 

وإن قلنا ابجلديد وقدمنا  ،(1)/فإن قلنا ابلقدمي قدمناهن على أمهات األب وعلى األب ،واخلالة
 :وجهانلية ابألم واخلالة مع األب ففي األخت املد ،أمهات األب على األخت واخلالة

 .(2)وهو األظهر عند صاحب التنبيه ،يتقدمان عليه :أحدمها

 .قدم عليهماأنه ي   :وعليه األكثرون وأظهرمها

 قال ،واخلالة ،أو ألمه ،وأخته ألبويه ،مع األب أمه فإن قدمنامها عليه فاجتمع
وقال  ،وهي تسقط ابألب ،ألن األخت تسقط أبم األب ؛قدم عليهني   :(3)اإلصطخري

 .(4)وتسقط أم األب ابألب ،احلضانة لألخت من األم :األكثرون

وقلنا ابلصحيح أن األخت  ،واألخت لألم ،واألخت لألب ،وعلى هذا لو اجتمع األب
هذه  ،الوجهانفيه  ؟لألب أ م لألخت لألم (5)[احلضانة]ف ،لألب مقدمٌة على األخت لألم

وبه يف تقدميه على األخت  ،على أمهاته (6)]األب[وإذا قلنا ابلصحيح يف تقدمي  ،طريقة هؤالء
 ،األب مث اجلد أبو ،مث أمهاته املدليات إبانثٍ  ،فاملقدم بعد أمهات األم األب ،لألم واخلالة

ويف تقدميه  ،(7)قدم على األخت لألم واخلالةفي   ،وفيه مع أمهاته ما تقدم يف األب مع أمهاته
 :وجهانخت من األب على األ

                                                           

 ب(.132/٩) (1)
 .211انظر: التنبيه    (2)
 .10/108،107انظر: الشرح الكبري  (3)
 .10/108،107، الشرح الكبري 11/284،283، البيان 3/167انظر: املهذب  (4)
 يف )ط(: واحلضانة، واملثبت من: )ز(. (5)
 ، وهو الصواب.10/108يف )ط( و )ز(: األم، واملثبت من: الشرح الكبري  (6)
، كفاية النبيه ٩/112، روضة الطالبني 10/108، الشرح الكبري 11/285،284انظر: البيان  (7)

15/280،27٩. 



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 454 - 
 

 .قدم عليهأهنا ت   :(1)عند البندنيجي أظهرمها

 .قدم عليهاأن اجلد ي   :(2)ذي يف الشاملوهو ال واثنيهما

 مث أبو اجلد .خبالف املرياث ،أن األخت مع اجلد كهي مع األب (3)ويوافقه ما ذكره املتويل
دٍة وارثٍة وكل ج ،ويتقدمون مجيعًا على األقارب الكائنني يف حاشية النسب ،وأمهاته كذلك

 (4)[قدمت  ف] ،سواٌء كانت من ق بل األم أو األب ،فهي أوىل من كل ذكٍر على حاشية النسب
وأما اجلدات غري الواراثت فقد مرَّ الكالم يف ، واألعمام وبنيهم كاألم ،على اإلخوة وبنيهم

 .(6)(5)ن[ابستحقاقه]ويف ترتيبهن على القول  ،استحقاقهن

 :(7)أوجه   فثالثةوإذا مل يوجد أحٌد من مستحقي احلضانة من األجداد واجلدات 

قدم ت  ف ،أن نساء القرابة وإن بعدن أوىل ابحلضانة من الذكور وإن كانوا عصباتٍ  :أحدها
 واألعمام ،ومن أدىل هبن من البنات على اإلخوة وبنيهم ،والعمات ،واخلاالت ،األخوات

 .وبنيهم

 .أوىل منهنأن العصبات  :والثاين

                                                           

 .15/280انظر: كفاية النبيه  (1)
 انظر: املصدر السابق. (2)
 .345،344انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (3)
 يف )ط( و )ز( فيقدم، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 يف )ط(: ابستحقاقه، واملثبت من: )ز(. (5)
 .٩/112، روضة الطالبني 10/108، وانظر: الشرح الكبري 445راجع    (6)
 .10/108، الشرح الكبري 6/3٩٩انظر: التهذيب  (7)
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قدم منهم لكن ي   ،أنه ال ترجيح ألحد الفريقني :(2)والروايين ،(1)عند املاوردي وأصحها
ففيه  ،خوبنت بنت األ ،إال أن يكون األقرب ذكراً والبعيد أنثى كابن األخ ،األقرب فاألقرب

 .نظراً للقرب أو األنوثة ،وجهان

 حلق بعد اآلابء واألمهاتفعلى هذا أ   ،استوى اثنان يف الدرجة قدمنا ابألنوثة (3)وإن
 ،اإلخوة (5)[قدم]ي   :وقيل ،األخوات على اإلخوة على الصحيح قدموت   ،واألخوات (4)[إلخوة]ا

 .(7)(6)/نه ظاهر النصإ :وقيل

، قدم بنت األخ على ابن األختوت   ،اإلخوة (8)[بنو]مث  ،وبعد اإلخوة بنات األخوات
مث ملن يف  ،قدم اخلاالت على األخوالت   ،اخلؤولة :قدوا فاحلضانة ملن يف درجة األم وهيفإن ف  

 ،االتقدوا فاحلضانة لبنات اخلفإن ف  ، قدم العمات على األعمامفت   ،العمومة :درجة األب وهي
فإن كانت  ،إال أن تكون احملضونة زوجة الذكر ،مث لبين العم ،مث لبنات العم ،مث لبنات العمات

 جهانو وإال ففي تقدميه على سائر األقارب بعدوا أو قربوا  ،أوىل (٩)و[فه]تهيأ لالستمتاع هبا ي  
فإن  ،وكذا لو كان احملضون ذكرًا وهو زوج كبريٍة ال ميكنها االستمتاع به كما مرَّ  ،(10)تقدما

                                                           

 .11/520،51٩انظر: احلاوي  (1)
 .11/522،521انظر: حبر املذهب  (2)
 يف )ز(: فإن. (3)
 يف )ط( و )ز(: لإلخوة، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 يف )ط(: تقدم، ويف )ز(: نقدم، ولعل الصواب كما هو مثبت. (5)
 أ(.133/٩) (6)
، املطلب العايل حتقيق: 10/108، الشرح الكبري 11/286،285، البيان 11/520انظر: احلاوي  (7)

 .15/282، كفاية النبيه 147،146عادل الظاهري/
 )ط( و )ز(: بنوا، والصواب لغوايً كما هو مثبت. يف  (8)
 يف )ط(: فهي، واملثبت من: )ز(. (٩)
 .447راجع    (10)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 456 - 
 

تيب ويراعى فيهم الرت  ،اموعمومته خؤولة األبوين :اجلد واجلدة وهمقدوا فلمن يف درجة ف  
 .(1)املذكور

 :(2)روايينوقال ال ،قرع بينهماوتنازعا أ   ،ولو استوى اثنان من كل وجٍه كأخوين وخالتني
 :(4)ال الرافعيق ،وهذا يكون يف الكفالة دون احلضانة ،وجهانفيه  ؟قرع بينهماأو ي   ،(3)ريهل خي  

 .انتهى ،على اللقيط (7)املتزامحان (6)(به) (5)[قدم]ي  وكان جيوز أن يتقدم مبا 

من  (٩)فإن مل يوجد واحدٌ  ،أو مالٍ  ،أو حمبةٍ  ،يف التقدمي بزايدة دينٍ  وجه  ذكر  (8)وقد تقدم
حكمه يف  (10)جد رجالن من ذوي األرحام فقد تقدموو   ،وال من العصبات ،نساء القرابة
 .(11)الطرف الثاين

 فروع  

ففي تقدميه على الذكر إذا اقتضت األنوثة  ،لو كان يف أهل احلضانة خنثى :أحدها
جاراين فيما إذا كان الذكر هو املقدم واملزاحم  (12)وجهانفيه  ،التقدمي أبن كان احملضون أنثى

                                                           

 .٩/113، روضة الطالبني 10/108، الشرح الكبري 11/520انظر: احلاوي  (1)
 .11/527،526انظر: حبر املذهب  (2)
 يف )ز(: جيرب. (3)
 .10/10٩،108انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط(: تقدم، واملثبت من: )ز(. (5)
 سقط من: )ز(. (6)
 يف )ز(: املزامحان. (7)
 .428راجع    (8)
 يف )ز(: أحٌد. (٩)
 .450راجع    (10)
 .٩/113، روضة الطالبني 10/10٩انظر: الشرح الكبري  (11)
 .11/524الوجه األول: ي قدم، والوجه الثاين: ال ي قدم، انظر: حبر املذهب  (12)
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وال خالف أنه ال يتقدم على األنثى إذا كانت األنوثة  ،عدم التقدمي (1)وصحح النووي ،له أنثى
 .(2)ال يساويهمابل  ،وال على الذكر إذا كانت الذكورة مرجحةً  ،مرجحةً 

ثبوهتا قتضي وإن أخرب مبا ي ،دقولو أخرب اخلنثى عن نفسه مبا ي بطل حقه من احلضانة ص  
 .(3)صدقأنه ي   الوجهنيفأصح  ،له

 أبٍ  (5)]أيب[ وولد ،أو خالةٌ  ،أٍم خنثى فهو خالٌ  (4)[أيب]لو كان للمحضون ولد  :الثاني
وإن كاان  ،وإن كاان أنثيني فللخالة ،فإن كاان ذكرين فاحلضانة للعم ،أو عمةٌ  ،خنثى فهو عمٌ 

ولد أيب  ففي حالني ،وإن كاان عمًة وخااًل فالعمة أوىل ،خالًة وعمًا فاخلالة أوىل على اخلالف
قدمي من حتمل تفي   :قال الشيخ حممود البغدادي، ويف حالني ولد أيب األب أوىل ،األم أوىل

 .(6)رع بينهماقوي   تمل أن جيعال سواءً وحي   ،وهو األشبه ،يف احلضانة ىألهنا أقو  ؛يديل ابألم

بته على املذهب  موىل وعصوال لل ،وال الكفالة ،ابلرضاع يف احلضانة م  رَّ ح  ال حق للم   :الثالث
 .(7)مرَّ كما 

                                                           

 .٩/113: روضة الطالبني انظر (1)
 .15/283، كفاية النبيه 10/10٩، الشرح الكبري 11/524انظر: حبر املذهب  (2)
 .10/110،10٩، الشرح الكبري 11/524والوجه الثاين: ال ي صدق؛ للتهمة، انظر: حبر املذهب  (3)
 يف )ط(: أب، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (4)
 سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت زايدٌة يستقيم هبا املعىن. (5)
 .11/286انظر: البيان  (6)
 .8/2٩3، النجم الوهاج 2/463، فتاوى ابن الصالح 6/400، وانظر: التهذيب 450راجع    (7)
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 ،جلدةوأقام أبوه جاريًة خلدمته فأخرجتها ا ،لو كان الطفل يف حضانة جدته ألمه :الرابع
ثبت أن هذه يإال أن  ،(2)/ال :(1)قال الشيخ ابن الصالح ؟هل هلا ذلك ،ومنعتها من خدمته

 .جلدة فيما إليها من خدمة الصغرياجلارية تضر اب

 ملك اليمني :السبب الثالث للنفقة

 .(3)آدمياً كان أو غريه ه  ك  ل  على اإلنسان نفقة كل حيواٍن م  فيجب 

 :مسائل وفيه

ن أو اً كانَّ ق   وغري ذلك، وكسوةٍ  ،وأدمٍ  ،رقيقه من نفقةٍ  (4)جيب على السيد مؤونة :األوىل
 أعمىً  ،نًا كان أو صحيحاً زم   ،ذكرًا كان أو أنثىً  ،صغريًا كان أو كبرياً  ،أو أم ولدٍ  ،راً بَّ د  م  
فقة لكن ن ،مرهوانً كان أو غري مرهونٍ  ،راً كان أو غري مستأجرٍ مستأج   ،أو بصرياً  (5)(كان)

خليًة   ،من غريه :(7)أصحهمايف الرهن  (6)خالٌف تقدمفيه  ؟املرهون جتب منه أو من غريه
ليالً فقط على  (8)]بتسليمها[حيث ال جتب هلا النفقة على زوجها  ،كانت اململوكة أو مزوجةً 

 .(٩)ال جتب نفقتها بذلك :قولنا

                                                           

 .2/461انظر: فتاوى ابن الصالح  (1)
 ب(.133/٩) (2)
 .11/525انظر: احلاوي  (3)
 يف )ز(: مؤنة. (4)
 سقط من: )ز(. (5)
 .4ب/3٩انظر: اجلواهر البحرية ل  (6)
 .2/16٩والوجه الثاين: منه، انظر: أسىن املطالب  (7)
 يف )ط( و )ز(: ليسلمها، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
، 15/1٩4، كفاية النبيه ٩/115، روضة الطالبني 10/110، الشرح الكبري 11/525انظر: احلاوي  (٩)

 .3/453أسىن املطالب 
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 ،لياًل فقط (1)[مها]بتسليوحيث جتب نفقتها على زوجها بناًء على قولنا بوجوب نفقتها 
 ،فيما أخذه من نفقة زوجها (2)بل جتب ،لمت ليالً وهناراً فال جتب على سيدهاأو أبن تكون س  

خبالف كسب العبد فإن للسيد أخذه منه  ،(3)وليس له أخذه منها إال بعد إعطاء بدله كما مرَّ 
 ،ه من كسبهمث إن أنفق علي ،وال ميلك العبد اإلنفاق منه إال إبذن سيده ،قبل أن يعطيه بدله
 .(4)وإن زاد فالباقي له ،فإن مل يف به فالباقي عليه ،أو عليها من نفقتها

الزوج عليها مل يلزمه نفقتها   (5)طومل يسلَّ  ،هلا الفسخ فلم تفسخ :ولو كان الزوج معسراً وقلنا
 .(6)كما مرَّ 

ب على الشركاء وجت ،أن نفقة اآلبق ال جتب :وجه  وفيه  ،وسواءٌ كان الرقيق طائعاً أو عاصياً 
د األخذ فإنه وخبالف نفقة القريب بع ،ونفقة الرقيق إمتاٌع خبالف نفقة الزوجة ،حبسب امللك

 .(8)وهو أوىل ،معه على طعامه (7)لسهوجي   ،وجيوز أن يعطيه ما ميلكه ،ميلك ما أيخذه

فإن كان  ،فلو أراد السيد إبداله بغريه ،وإذا أعطاه طعامًا أيكله مل يكن له اسرتجاعه منه
ر أكله مل عندي أنه إن كان إبداله يؤخّ   :(٩)وقال املاوردي ،أو قبله جاز ،مل جيز ه  ل  ك  يف وقت أ  

  (11)ابلكفاية (10)[ةٌ ر مقد]ونفقته  ،أو إبعارةٍ  ،وجيوز أن يكسوه إبجارةٍ  .وإن مل يؤخره جاز ،جيز

                                                           

 يف )ط(: ليسلمها، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ز(: جيب. (2)
 .370راجع    (3)
 .15/1٩4، كفاية النبيه 10/110، الشرح الكبري 15/477انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ز(: تسلط. (5)
 .36٩راجع    (6)
 يف )ز(: وأن جيلسه. (7)
 .8/312، النجم الوهاج ٩/115، روضة الطالبني 10/110، الشرح الكبري 6/247انظر: الوسيط  (8)
 .11/526انظر: احلاوي  (٩)
 يف )ط(: مقدمٌة، واملثبت من: )ز(. (10)
 يف )ز(: ابلكفالة. (11)
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فيه  ؟عترب كفايتهي   (1)[نمبو ] ،وال ختتلف ابختالف يسار السيد وإعساره ،كنفقة القريب
 :(2)أوجه  

وإن كان  ،ليها وزهادتهقه السيد ععترب رغبته إذا صدَّ فت   ،عترب حاله يف نفسهأنه ي   :أصحها
 .السيد الزايدةى مثله غالباً فعل ال يكفيه ما يكفي

 .ال حاله يف نفسه ،عترب ما يكفي مثله غالباً أنه ي   :واثنيها

 .الوإال ف ،ر فقدها يف قوة العبد وبدنه لزمت السيدأن الزايدة إن أثَّ  :واثلثها

 نهأ (5)وعبارة الفوراين ،القريب (4)/وينبغي أن جتيء هذه األوجه يف نفقة :(3)قال الرافعي
 .ويف القريب قدر الشبع ،جيب فيه

 وجيب من األدم .واألمة مدٌ  ،والعبد ،واخلادم ،أقل نفقة الزوجة :(6)وقال صاحب التلخيص
 ،أو بكتابته ،وال تسقط نفقة الرقيق عن سيده إال بزوال ملكه ،ما يكفي لذلك كنفقة القريب

 ،وابشرتاط عمله يف املساقاة ،(7)وتسقط أيضًا بتزويج األمة كما مرَّ  ،فإذا عجز وجبت نفقته
 .(٩)عليه (8)[شرتط]ت  لعامل يف قوٍل وإن مل فإن نفقته جتب على ا

                                                           

 .يف )ط(: ومن، واملثبت من: )ز( (1)
 .٩/116،115، روضة الطالبني 10/111،110انظر: الشرح الكبري  (2)
 .٩/115، روضة الطالبني 10/110انظر: الشرح الكبري  (3)
 أ(.134/٩) (4)
 .154انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (5)
 .560انظر: التلخيص    (6)
 .36٩راجع    (7)
 يف )ط( و )ز(: نشرتط، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
 .8/312، النجم الوهاج 6/247انظر: الوسيط  (٩)
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وأعلم أن مقتضى إحلاقهم الرقيق ابلقريب يف إجياب الكفاية أن جيب على السيد مثن 
والرقيق  ،(2)بداعيتهعليه ذلك لنفسه اكتفاًء  (1)وإن مل نوجب ،وأجرة الطبيب إذا مرض ،الدواء

والسؤال  ،واالكتساب ،(3)ألن القريب ميكنه حتصيل ذلك ابالقرتاض ؛أوىل بذلك من القريب
حيتمل  ،امةواحلج ،ال جيب على الراهن مؤنة املداواة كالفصد :وقوهلم يف كتاب الرهن ،وحنوه

وقد ذكر  ،يهااملرهون ببيع جزٍء منه وصرفه فبل يف عني  ،أن يريدوا أهنا ال جتب يف خالص ماله
 .(5)املرهون يف املداواة (4)]عني[أو يف  ،يف أن نفقة احليوان جتب يف ذمة الراهن الوجهنياملتويل 

 :أصحهما ،كتاب الطهارة  مرَّا يف وجهانشراء املاء لطهارة الرقيق على سيده  ويف وجوب
 .(6)وجوبه

فيجب  ،ستحبلكن ي   ،من جنس طعامه وكسوته طعمه ويكسوهوليس على السيد أن ي  
جيب من جنس أدم  :(7)وقال املاوردي ،له من الطعام من جنس غالب قوت ذلك البلد غالباً 

به غالب أهل ي س  ك  ي  وجتب الكسوة من جنس ما  .وال املقرتين ،املتوسطني فيه ال املرتفهني
ا فيجب م ،ويراعى فيها يسار السيد وإعساره ،أو الصوف ،(8)[القطن و]أ ،البلد من الكتان

 .(٩)ع اجلنس الغالب وخسيسهيليق حباله من رفي

                                                           

 يف )ز(: يوجب. (1)
 أي: داعية الطبع.  (2)
 يف )ز(: ابإلقراض. (3)
 يف )ط(: غري، واملثبت من: )ز(. (4)
 .8/364، حتفة احملتاج 2/16٩، أسىن املطالب 353انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (5)
 .1أ/2والوجه الثاين: عدم الوجوب؛ ألن له بداًل وهو التيمم، انظر: اجلواهر البحرية ل  (6)
 .11/527انظر: احلاوي  (7)
 يف )ط(: والقطن، واملثبت من: )ز(. (8)
 .٩/116، روضة الطالبني 10/111،110، الشرح الكبري 11/528،527انظر: احلاوي  (٩)
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وإن كان غري  ،ال أراه جائزاً  :(1)قال اإلمام ،ولو اقتصر السيد يف الكسوة على سرت العورة
ولعله حيرتز به عن  ،ببالدان (2)وقيده الغزايل ،واتبعه عليه من بعده ،أو بردٍ  ،مضٍر بسبب حرٍ 

م السرت بل قد يعتاد بعضهم عد ،اليت يعتاد أهلها االقتصار على سرت العورة (3)بالد السودان
حب له أن ست  ا ،والكسوة ،واإلدام ،ولو كان السيد يتنعم يف الطعام، جب سرت العورةيف ،مطلقاً 

 .(4)يفعل ذلك برقيقه

ه من فهل يلزمه أن يعطي رقيق ،أو رايضةً  ،خبالً  ؛ولو كان أيكل ويلبس دون الالئق به
ومها   ،هلماأو  :أشهرمها ،وجهانفيه  ؟أم له االقتصار على ما اقتصر عليه لنفسه ،الغالب

 ؟(5)ق بهأو مما يلي ،رج زكاة الفطر منههل خي   ،يما إذا كان أيكل دون ما يليق بهكالوجهني ف

 

                                                           

 .15/571انظر: هناية املطلب  (1)
 .6/247انظر: الوسيط  (2)
 ني مدينة غانةوب، إىل حبر القلزم يف الطول من حبر املغرب ، آخذةٌ واسعةٌ  كبريةٌ   بالد وهيالسودان:  (3)

أهلها ميشون و  ،مطار، وبالد النوبة شديدة احلر، قليلة األى، ورمالٌ كثرية الصحار   بالدٌ  وبالد النوبة
، والدواب ،والوحوش ،سدكثرية األ    وهي بالدٌ ، ندهم، واملرأة تسرت فرجها ال غريلشدة احلر ع عراةً 

ويف العصر احلاضر يقال هلا: مجهورية السودان، وعاصمتها: خرطوم، وبالدهم كثرية الذهب، 
معظم سكاهنا مسلمون، ومعظمهم يتكلمون العربية، وهي أكرب دولٍة  م،1٩56استقلت عام: 

، 5/185، مسالك األبصار 24، آاثر البالد   103أفريقيٍة مساحًة، انظر: آكام املرجان   
 .63أطلس دول العامل اإلسالمي   

 .٩/116، روضة الطالبني 10/111انظر: الشرح الكبري  (4)
، النجم الوهاج 15/266، كفاية النبيه ٩/116روضة الطالبني  ،10/111انظر: الشرح الكبري  (5)

3/235. 



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 463 - 
 

فإن تفاوتوا ففي  ،والكسوة إذا تساووا (1)/الطعامولو كان له أ ر قَّاء فاألوىل التسوية بينهم يف 
أن اجلارية احلسناء  (3)وهو منصو ٌ  ،اثلثها :أصحها ،(2)ثالثة أوجه  تفضيل النفيس 

على غريها من  (5)كذا قاله البغوي  ،سواٌء كانت سريًة أو غريها ،فيهما (4)[تفضل]
وجزم يف  ،الاليت للتسري (8)ي[اجلوار ]اخلالف يف  (7)وحكى الروايين ،والعبيد ،(6)ي[اجلوار ]

جعلوا  (11)والروايين ،(10)والرافعي ،(٩)وصاحب املهذب ،العبيد وجواري اخلدمة ابلتسوية
وهو ظاهر  ،جعاله يف الوجوب (13)والغزايل ،(12)واإلمام ،اخلالف يف االستحباب والكراهية

 .(14)إطالق مجاعةٍ 

 

 

                                                           

 ب(.134/٩) (1)
الوجه األول: جواري اخلدمة ي سوى بينهن كالعبيد، والوجه الثاين: إن كان بعض اجلواري للتسري  (2)

 .11/530في سوى بينهن أيضاً، انظر: حبر املذهب 
 .5/10٩انظر: األم  (3)
 يف )ط(: تتفضل، واملثبت من: )ز(. (4)
 .6/402انظر: التهذيب  (5)
 يف )ط( و )ز(: اجلوار، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (6)
 .11/530انظر: حبر املذهب  (7)
 يف )ط( و )ز(: اجلوار، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (8)
 .3/163انظر: املهذب  (٩)
 .10/111انظر: الشرح الكبري  (10)
 .11/530انظر: حبر املذهب  (11)
 .15/571،570انظر: هناية املطلب  (12)
 .6/247انظر: الوسيط  (13)
 .٩/116، روضة الطالبني 10/111انظر: الشرح الكبري  (14)
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 ،معه ليأكل معه لسهفينبغي أن جي   ،إذا ويل الرقيق معاجلة طعام سيده وجاءه به :الثانية
ينبغي أن يغمس ف ،أو إجالالً  ،أو حياًء منه ،توفرياً على السيد ؛أو امتنع الرقيق ،فإن مل يفعل

ال صغريًة  ،وتكون اللقمة كبريًة تسد مسداً  ،(1)كذا ورد يف اخلرب  ،له لقمًة أو لقمتني ويناوله
حبسب قلة الطعام  (3)[تمل أن يكون للبيعفر ذلك حي  او ] ،(2)يج الشهوة وال تقضي النهمةهت  

 ثالثةه في ؟وهل ذلك على وجه الوجوب ،وأن يكون حبسب كرب اللقمة وصغرها ،وكثرته
 :(4)أقوال  

 .ىب العبد وجب أن يغمس له ويناولهفإن أ ،أنه جيب إجالسه :أحدها

 .ةناولأو امل ،أن الواجب اإلجالس :واثنيها

 .ستحببل ي   ،منهما أنه ال جيب واحدٌ  :وأصحها

ذا األمر وه ،أوهلما :أظهرمها ،قوالنفيه  ؟على هذا فهل اإلجالس أفضل أم يتساواين و
ه جل  ق معاح يثبت االستحباب يف مناولة الطعام اللذيذ يف :ومنهم من قال ،جابملعال   (5)خيتص

                                                           

يشري إىل حديث أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))إذا كفى أحد كم خادم ه طعامه  (1)
كلمًة هذا   ع ه  فلي جلسه، فإن أىب فـ ل ري  وّ غ  له لقمًة فيناوله إايها، أو يعطه إايها، أوح رَّه  ودخانه، فـ ل ي د  

السنن الكربى  ،1102برقم:  3/24مسند الشافعي صحيٌح، انظر:  إسناده ، احلديث((معناها
 .1674برقم:  4/41، التلخيص احلبري 15782برقم:  8/14للبيهقي 

 .34/21النهمة: احلاجة والشهوة يف الشيء، انظر: اتج العروس  (2)
هكذا رسم اجلملة يف: )ط( و )ز(، إال أن يف: )ز( مكان كلمة: وافر "وأوفر"، وبعد طول حبٍث يف   (3)

كتب الشافعية مل أهتد إىل شيٍء، إال أن يف املطلب العايل ذكر قريباً جداً من هذا الكالم إن مل يكن 
 ال يف املوضع املشكل الذي جعلته بني معقوفني: "وليكن ما تناوله من اللقمة كبريًة تسدابلنص، مث ق

مسداً، دون الصغرية اليت هتيج الشهوة، وال تقضي النهمة، فيكون اآلكل هلا بعد ذلك أشد حاالً منه 
يل حتقيق: اقبل األكل"، وهو كالٌم مفهوٌم متاماً، خبالف الكالم الذي يف الكتاب، انظر: املطلب الع

 .171عادل الظاهري/
 .10/111، الشرح الكبري 11/531، حبر املذهب 11/528،527انظر: احلاوي  (4)
 يف )ز(: خمتٌص. (5)
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لقول وا ،ورعايته يف حق العبد احلاضر أهم ممن مل حيضره ،آكدٌ  (1)[همعاجل  ]لكنه يف  ،وغريه
 .(2)جتص ابملعال  ابلوجوب خي

فللسيد إجبارها على  ،أو أم ولده ولدًا منه ،ولدًا مملوكًا له (3)إذا ولدت أمةٌ  :الثالثة
 .(4)كما لو مل يكن هلا ولٌد وأراد إجيارها لإلرضاع خبالف الزوجة  ،عهاإرض

يت ولو رض ،وأرادت أن ترضعه أجيبت على الصحيح ،غريها ولو أراد أن يسلمه إىل
 .(5)إبرضاع غريها جاز قطعاً 

بنها عن إال أن يفضل ل ،أو دوهنا ،وليس له تكليفها أن ترضع ولداً آخر مع ولدها أبجرةٍ 
ولو  ،أو الجتزائه بغري اللنب يف أكثر األوقات ،أو لقلة شرب الطفل ،إما لكثرته ؛حاجة ولدها
ضعٍة يف ويضم الولد إىل مر  ،وله أن يستمتع هبا ،أو استغىن عن اللنب فله ذلك ،مات ولدها

وال خالف أنه لو كان ولدها حراً من  ،يف حق الزوجة على املذهب (6)زمن االستمتاع كما مرَّ 
وأن يلز مها  ،(7)/وله أن يؤجرها إلرضاعه ،غريه أنه ال جيب عليه متكينها من إرضاعه غري اللبأ

 .(8)إبرضاعه بغري أجرةٍ 

                                                           

 يف )ط( و )ز(: معاجلته، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 .10/112،111، الشرح الكبري 11/532،531، حبر املذهب 11/528انظر: احلاوي  (2)
 يف )ز(: أمته. (3)
 .٩/117، روضة الطالبني 10/113انظر: الشرح الكبري  (4)
، روضة الطالبني 10/113والوجه الثاين: ال جتاب؛ ألنه قد يريد االستمتاع هبا، انظر: الشرح الكبري  (5)

٩/117. 
 .3٩1راجع    (6)
 أ(.135/٩) (7)
 .٩/118، روضة الطالبني 10/113، الشرح الكبري 11/530انظر: احلاوي  (8)
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 (1)[مهاعدب]وال إرضاعه  ،ليس لألمة فطام ولدها من سيدها أو غريه قبل احلولني :الرابعة
ضاعه بعدمها وعلى إر  ،وله إجبارها على فطامه قبلهما إذا اجتزأ الولد بغري اللنب ،إال برضاه

لواحٍد  (3)وليس ،خبالف ولد الزوج من احلرة ،به (2)ت[تضرر ]وإن اجتزأ بغري اللنب إال إذا 
وعلى األب األجرة  ،(4)]ابلولد[وهلما ذلك إذا مل يضر  ،منهما االستقالل ابلفطام قبل احلولني

 .(5)أو لغريها كما مرَّ  ،إذا امتنعت منه األم هلا

إن كان ف ،الرضاع عنه يؤثر يف إهناكه ع  ط  وعندي أن هذا فيما إذا كان ق   :(6)قال اإلمام
لألب  :أبن صار معر ضاً عن الرضاع فال يبعد أن يقال ،نهكهيغلب على الظن أن الفطام ال ي  

وأما بعد احلولني فلكٍل منهما االستقالل بفطامه إذا اجتزأ  .يف هذه احلالة (7)أن ال يلتزم املؤونة
 .(8)وجيوز أن يرض ع بعدمها إبنفاقهما ،ابلطعام

يؤديه  ضرب خراٍج معلوٍم عليه :وهو ،ليس للرقيق إجبار سيده على املخارجة :اخلامسة
وبني أنواع  ،ألنه خمرٌي بني أن يستعمله أو يرتكه ؛أو يف كل أسبوٍع مما يكتسبه ،يف كل يومٍ 
رتاضيهما وجيوز ذلك ب ،وال للسيد إجباره عليها على املذهب ،اليت ال تضر به (٩)االستعمال

ته إن ج عال يف  وكسو  ،فاضالً عن نفقته ،من غري كراهٍة إذا كان للرقيق كسٌب دائٌم يفي بذلك
سبه على فإن زاد ما يك ،ولكٍل منهما الرجوع عنه ،عال فيه كاان على السيدوإن مل جي   ،كسبه

                                                           

 يف )ط(: بغريمها، واملثبت من: )ز(. (1)
 .10/113يف )ط( و )ز(: تضرر، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: فليس. (3)
 (.زيف )ط(: كأنه كتب: ابألب، مث شطبها ومل ي ثبت مكاهنا شيئاً آخر، واملثبت من: ) (4)
، روضة 10/113، الشرح الكبري 11/271، البيان 11/533، وانظر: حبر املذهب 388راجع    (5)

 .٩/118الطالبني 
 .15/574انظر: هناية املطلب  (6)
 يف )ز(: املؤنة. (7)
 .10/113انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ط( و )ز(: زايدة: "ألن" بعد قوله: االستعمال، وهي غري صحيحٍة. (٩)
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ي منها شيءٌ مل ينفقه كان قفإن ب ،من السيد إىل الرقيق يتسع هبا يف النفقة ةٌ رب َّ م  اخلراج فالزايدة 
 .(1)للسيد

 (2)شافعيومنع ال ،وألزمه به منعه السلطان ،ولو ضرب عليه خراجًا أكثر مما يقدر عليه
رب النقصان جي  و  ،خمافة االكتساب بفرجها ؛رضي هللا عنه خمارجة األمة إذا مل يكن هلا عمٌل دائمٌ 

 .(3)يف بعض األايم ابلزايدة يف بعضها

عض وال األعمال الشاقة إال يف ب ،جيوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل ما ال يطيقهوال 
وإذا عمل  ،شهرًا أو شهرين (4)أو ضعف ،وال ما إذا قام به يومًا أو يومني عجز ،األوقات

ويرحيه  ،اً  أراحه هنار فإذا عمل ليالً  ، النهارإال يف الشتاء فله استعماله طريف   ،ابلنهار أراحه ابلليل
 ،عبد ترك الكسلوجيب على ال ،وي تبع يف مجيع ذلك العادة الغالبة ،يف الصيف وقت القيلولة

 .(5)ومنفعته ،هود لسيده املالك رقبتهوبذل اجمل

 (7)/وعن القاضي حسني أن السيد إذا كلف مملوكه ما ال يطيقه :(6)قال الشيخ ابن الصالح
وقال  ،كما يباع املسلم على الكافر صيانًة له عن الذل  ،وليس ببعيدٍ  ،العمل يباع عليه (8)من

                                                           

، روضة الطالبني 10/114، الشرح الكبري 11/272،271، البيان 11/534انظر: حبر املذهب  (1)
 .15/26٩، كفاية النبيه 118،11٩/٩

 .5/110انظر: األم  (2)
 .٩/11٩، روضة الطالبني 10/114، الشرح الكبري 11/534انظر: حبر املذهب  (3)
 يف )ز(: وضعف. (4)
 .٩/11٩، روضة الطالبني 10/114انظر: الشرح الكبري  (5)
 .1/271،270انظر: فتاوى ابن الصالح  (6)
 ب(.135/٩) (7)
 يف )ز(: لكن. (8)
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وهو أن  ،أفىت هبا (2)(هنا ن  م  )واستأنس بذلك  (1)((من ال يالئمكم فبيعوه)) :عليه السالم
ليصري ذلك طريقًا إىل  ؛فأفىت أبهنا تباع عليها ،ًة اشرتت جاريًة ومحلتها على الفسادي  نّ  غ  امرأًة م  

 .اخلال  من الفساد

كم فإن كان له ماٌل ظاهٌر ألزمه احلا  ،إذا امتنع السيد من اإلنفاق على مملوكه :السادسة
فإذا  ،عليه وذلك أبن يستدين ،فإن أىب ابع احلاكم شيئًا من ماله يف نفقته ،اإلنفاق عليه

ومها   ،األول :أصحهما ،وجهانفيه  ؟أو يبيعه شيئًا فشيئاً  ،اجتمع مقداٌر صاحٌل ابع فيه
 .(3)كيفية بيع العقار يف نفقة القريب السابقني يف  كالوجهني

 ،احلاكم عليه فإن أىب ابعه ،أو يعتقه ،أو يبيعه ،وإن مل يكن له ماٌل ظاهٌر أمره أبن يؤجره
اويج فإن تعذر فهو من حم ،فإن مل يرغب يف ذلك أحٌد أنفق عليه من بيت املال ،رهأو أجَّ 

إذا و جد للسيد  حىت ،وهل ذلك على وجه القرض على سيده ،املسلمني يلزمهم القيام بكفايته
 .(4)يف اللقيط خالٌف مرَّ مثلهفيه  ؟أو تيسر البيع يسرتد هلم ما أنفقوه ،مالٌ 

                                                           

هذا جزٌء من احلديث، ومتامه كالتايل: عن أيب ذٍر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))من  (1)
الءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما أتكلون، واكسوه مما تلبسون، ومن مل يالئمكم منهم فبيعوه، وال 

برقم:  35/382تعذبوا خلق هللا((، احلديث إسناده صحيٌح، وصححه األلباين، انظر: مسند أمحد 
، شعب اإلميان 3٩23برقم:  ٩/357، مسند البزار 5161برقم:  7/468، سنن أيب داود 21483

 .8200برقم:  11/74،73
 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (2)
، 8/136، املهمات ٩/11٩، روضة الطالبني 10/114، وانظر: الشرح الكبري 377راجع    (3)

 .4/41،40التدريب 
، اجلواهر البحرية ل 15/271، كفاية النبيه ٩/11٩، روضة الطالبني 10/114كبري انظر: الشرح ال (4)

 .4/41(، التدريب 42315) 3ب/360
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اقها ففي إجباره على إعت ،وتعذر إجيارها وتزوجيها ،على أم ولده (1)ولو عجز عن اإلنفاق
 .(2)وحكمها حكم غري املستولدة ،ال :أحدمها ،وجهان

 فروع  

 ،صف اآلخر عليهوالن ،جتب نصف نفقته على سيده ،من نصفه حٌر ونصفه رقيقٌ  :األول
 .(3)جتب نصف نفقته يف بيت املال ،فإن عجز عن القيام به فهو من احملاويج

 ،استدن وأنفق على نفسك جاز :لو قال احلاكم لعبد رجٍل غائبٍ  :(4)قال الروايين :الثاني
 .ديناً على السيد (5)وكان

ره أن يقول كوي   ،سيدي وموالي :بل يقول ،ريب :كره أن يقول اململوك ملالكهي   :الثالث
وال كراهة يف إضافة  ،(6)أو فتاي وفتايت ،غالمي وجارييت :بل يقول ،عبدي وأميت :السيد له

 :هم يف دينهواملت ،كره أن يقال للفاسقوي   ،رب الغنم ،رب الدار :كقولك  ،رب إىل غري املكلف
مكرٌب أو  ،اي ابين واي ب ين :(7)(منه)وجيوز أن يقول اإلنسان ملن هو أصغر  ،واي سيد ،اي سيدي

منزٌل منزلة  واملراد أنه ،اي أخي :نهوتقول له وملن هو يف مثل س   ،واي ولدي واي بنيت ،مصغرٌ 
 .(8)ستحب ذلك على وجه التلطفوي   ،الولد واألخ

                                                           

 يف )ز(: اإلنفام. (1)
 والوجه الثاين: ت عتق عليه؛ قياساً على الزوجة أن هلا الفسخ بتعذر النفقة الفائتة، انظر: روضة الطالبني (2)

 .4/41، التدريب 15/272،271، كفاية النبيه 82/٩
 .15/241انظر: كفاية النبيه  (3)
 .11/533انظر: حبر املذهب  (4)
 يف )ز(: وإن كان. (5)
 يف )ز(: أو فتايت. (6)
 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (7)
 .8/36٩، حتفة احملتاج 8/317انظر: النجم الوهاج  (8)
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 ؛زمانةٍ  أو ،وسقيها وإن تعطل االنتفاع هبا ملرضٍ  ،من ملك دابًة لزمه علفها :(1)الرابع
انت لرتعى وتر د املاء إذا كأو ختليتها  ،ه  ل  ك  أ  لغري م   (2)وذحبها ،وكذلك ال جيوز تعذيبها ،حلرمتها

فعليه  (4)/افإن مل يكفه ،وجيتزئ ابملرعى خلصب األرض وال مانع من ثلٍج أو غريه ،(3)رعىيمما 
 .(5)أن يضيف إىل ما ترعاه من العلف ما يكفيها

قال  ،ما يفضل عن ر يّ ه   (7)[لب]حيوإمنا  ،لنب البهيمة حبيث يضر بنتاجها (6)وال جيوز نزف
 .وقد يتوقف يف االكتفاء هبذا :(10)قال الرافعي ،(٩)ما يقيمه حىت ال ميوت[ ه  يم ر  و  ] :(8)الروايين

 ؟(12)(11)[ودهع]أو يكفي ما يقيم  ،أنه جيب إشباع الرقيقم يف الوالكالم فيه كالك

ره ضر هبا ك  وإن مل ي ،ولو كان حلب اللنب يضر ابلبهيمة لقلة العلف مل جيز :(13)قال املتويل
بقي يف الضرع شيئاً وأن ي   ،واملستحب أن ال يستقصي يف احللب ،املال ملا فيه من تضييع ؛تركه

                                                           

 يف )ز(: السابعة. (1)
 يف )ز(: وذبح. (2)
 يف )ز(: ترعى. (3)
 أ(.136/٩) (4)
 .10/115، الشرح الكبري 15/576، هناية املطلب 11/532،531انظر: احلاوي  (5)
 .24/400النزف: االستخراج، انظر: اتج العروس  (6)
 يف )ط(: حتلب، واملثبت من: )ز(. (7)
 .11/535انظر: حبر املذهب  (8)
روضة الطالبني  ه حىت متوت، واملثبت من:يف )ط(: وريه ال يقيمه حىت ال متوت، ويف )ز(: وريه ما يقيم (٩)

٩/121. 
 .10/115انظر: الشرح الكبري  (10)
 يف )ط( و )ز(: أوده، ولعل الصواب كما هو مثبت. (11)
 .4/43، التدريب ٩/121،120، روضة الطالبني 10/115انظر: الشرح الكبري  (12)
 .358-356انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (13)
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فإن عدل بولدها  :(1)املاوردي قال، يهاؤذي الئاحلالب أظفاره ل يقصن أو  ،وإن مل يكن مث  ولدٌ 
[ه  ر أ  م  ت  جاز إن اس   ري أمهغ]إىل 

 .(3)وإن أابه فهو أحق بلنب أمه ،(2)

 فإن كان يف ،(5)شيئًا من العسل لتأكله (4)بقي يف الك وَّار ة  وجيب على مالك النحل أن ي  
ا مل يتعني فإن قام شيءٌ مقام العسل يف غذائه ،الشتاء وتعذر خروجها فيكون املستبقى هلا أكثر

 .(6)علق بباب الكوارةدجاجٌة وت   ىشو ت   :وقد قيل ،أيضاً العسل

 فإن عز الورق ومل ،فعلى مالكه ختليته ليأكل منه ،(8)يعيش بورق الف ر صاد   (7)ودود القز
ه ابلتجفيف وجيوز إهالك ،كما يباع لنفقة الرقيق  ،ي به الورقيسمح املالك ب يع ماله وأشرت  

فال  ،تركت قطعته وخرجفإهنا لو ت   ،لتحصيل فائدهتا ؛عند استكمال الغزل (٩)[لشمس]اب
 احتمالٌ  (10)لقاضياوعن  ،فيفوت اإلبريسم ،غزل حينئذٍ بل يكون قزاً ي   ،يكون من غزهلا إبريسمٌ 

 .(11) منع قتله ابلشمس يف هذه احلالةيف

                                                           

 .11/532انظر: احلاوي  (1)
يف )ط( و )ز(: غرامه جاز إن استمرأه، ويف احلاوي: غري أمه جاز إن اشرتاه، ولعل الصواب كما هو  (2)

 مثبت. 
 .10/115انظر: الشرح الكبري  (3)
الكوارة: هو شيٌء ي تخذ للنحل من القضبان، والطني، وهو ضيق الرأس تصنع فيه عسلها، وقيل:   (4)

 .14/77عسلها يف الشمع، انظر: اتج العروس كوارة النحل: 
 يف )ز(: ليأكله. (5)
 .15/271،270، كفاية النبيه 10/116،115انظر: الشرح الكبري  (6)
دود القز: هي الدودة اليت أتكل ورق التوت، فتصنع القز الذي ي عمل منه اإلبريسم واحلرير، انظر:  (7)

 .15/281،280، اتج العروس 2/502املصباح املنري 
 .8/4٩0، اتج العروس 2/468الفرصاد: الشجرة اليت حتمل التوت، انظر: املصباح املنري  (8)
 يف )ط(: والشمس، واملثبت من: )ز(. (٩)
 .1٩٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (10)
 .٩/121، روضة الطالبني 10/116انظر: الشرح الكبري  (11)
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ه ويطعمها إذا مل جيد غريه ومل يبعه مالك ،ولرب البهيمة أن أيخذ العلف من مالكه قهراً 
وكذا اخليط إذا احتيج إليه خلياطة جرحها عند اخلوف عليها على األصح  ،على األصح بقيمته

ن أييت فيه اخلالف شبه أفي   ،فأما الذي ميكن ذحبه ،هذا يف احليوان الذي ال ميكن ذحبه ،بقيمته
 .(1)الغصب يف نزع اخليط املغصوب منه املتقدم يف

 وال ،ومعه ما حيتاج إليه لطهارته سقاها إايه وتيمم قطعاً  ،وإذا احتاجت البهيمة إىل السقي
كره وي   ،كره له ترك زراعة األرضوال ي   ،واألشجار ،والزروع ،جيب القيام مبا ال روح فيه كالعقار

رب أنه جي   :وجه  وفيه  ،ملا فيه من إضاعة املال ؛واألشجار عند اإلمكان ،له ترك سقي الزروع
 .(3)وجيوز قطع األشجار ،(2)وصححه الروايين ،عليه كعلف احليوان

 ،كره عمارة الدوروال ت   .ترك عمارة الدار إىل أن خترب (5)(له)كره وي   :(4)قال املتويل
كره ت   :ورمبا قيل :(7)(6)/قال الرافعي ،واألوىل ترك الزايدة ،ومجيع العقار للحاجة ،واحلوانيت

 .الزايدة

يانته عن أو ص ،مالك احليوان عن إطعامه أجربه القاضي يف املأكول على بيعه وإذا امتنع
رب يف غري املأكول وجي   ،ذحبه (٩)(أو) ،أو بتخليته يرعى إن تيسر ذلك ،(8)[طعامابإل]اهلالك 

                                                           

، اجلواهر البحرية 10/115، الشرح الكبري 11/535، حبر املذهب 15/576انظر: هناية املطلب  (1)
 .4/أ28٩ل 

 .11/535انظر: حبر املذهب  (2)
، النجم ٩/121، روضة الطالبني 10/116،115، الشرح الكبري 15/576انظر: هناية املطلب  (3)

 .8/320الوهاج 
 .35٩انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (4)
 سقط من: )ز(. (5)
 ب(.136/٩) (6)
 .10/116انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ط(: ابلطعام، واملثبت من: )ز(. (8)
 مكرر يف: )ز(. (٩)
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فإن  ،فإن مل يفعل انب احلاكم عنه يف ذلك على ما يراه ويقتضيه احلال ،على ما عدا الذبح
 .(1)تعذر لزمانٍة وحنوها لزمه إطعامه

ون األرض غري وأن تك ،يف ختليتها لرتعى أن يكون يف املرعى ما تشربه (2)واشرتط املاوردي
عرف فإن مل ي   ،خلطر الذئب وغريه ؛ليهاأنه ال خي   :(4)(3)وعن ابن القطان ،ت فرتسٍة حىت ال ع  ب  س  م  

قٍص  أو لن ،فإن تعذر لعدم راغٍب فيه ،فإن تعذر ابع جزءًا منها ،الدابة (5)]أكرى[له ماٌل 
والقاضي يتخري بني  ،لئال أتكل نفسها كما مرَّ يف نظائره ؛يبيعها أوالً  :وقيل ،كثرٍي ابعها كلها
أنفق عليها  و زمانةٍ أ ،فإن مل يرغب فيها لعمىً  ، املالك على فعلهرب  وجي   ،أبمينهأن يفعل ذلك 
 .(6)وإدامة السري ،ف الدابة ما ال تطيقه من ثقل احلملوال جيوز أن يكلّ  ، من بيت املال

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .٩/120، روضة الطالبني 10/115، الشرح الكبري 11/532،531انظر: احلاوي  (1)
 .11/532انظر: احلاوي  (2)
وأخذ عنه  وغريه، أخذ عن ابن سريجٍ ، أمحد بن حممد بن أمحد أبو احلسني ابن القطان البغداديهو:  (3)

يف مجادى تويف  ،يف أصول الفقه وفروعه أخرى وله مصنفاتٌ ومن مصنفاته: كتاب الفروع،  ،العلماء
 .1/125،124شهبة طبقات الشافعية البن قاضي ، انظر: وثالمثائة ومخسني األوىل سنة تسعٍ 

 .10/115انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط( و )ز(: اكرتى، ولعل الصواب كما هو مثبت. (5)
 .٩/120، روضة الطالبني 10/115انظر: الشرح الكبري  (6)
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 فرع  

 مران أنأ  )) :كرم هللا وجهه قال  (1)وعن عليٍ  ،جيوز إنزاء الذكر من احليوان على األنثى
لت على ا ر  م  شبه أن يكون املعىن فيه أن احل  ي   ،(3)((على اخليل ر  م  نزي احل  ن   (2)]ال[ خليل إذا مح 
تاج إليها للركوب ،وانقطع مناؤها ،عددها (4)قلَّ   ،الغنائم وإحراز ،واجلهاد ،والركض ،واخليل حي 

لها فأحب أن يكثر نس ،وليس للبغل شيٌء من هذه ،وغري ذلك من املنافع ،وحلمها مأكولٌ 
أو  ،عن إنزاء اخليل على البقر فتوقف فيه (5)واست فيت شيخنا تقي الدين القشريي، لكثرة نفعها
 .(6)لة الفرس كبريٌة ليست كآلة الثورووجَّهه أبن آ ،جزم ابملنع

 

                                                           

 .4/464هـ، انظر: اإلصابة 40هو: أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، تويف سنة  (1)
 .1/8٩سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: سنن النسائي  (2)
ذا هقلت: أواًل: ليس هو من قول علٍي رضي هللا عنه، بل من قول ابن عباٍس رضي هللا عنهما، اثنياً:  (3)

ىل عبد هللا بن إ قال: كنا جلوساً  عبد هللا بن عبيد هللا بن عباسٍ عن جزٌء من األثر، ومتاته كالتايل: 
، فإنه ثة أشياءٍ دون الناس إال ثال نا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشيءٍ ما خصَّ وهللا ))فقال:  عباسٍ 

علٍي  ((، اثلثاً: الذي أ ثر عننزي احلمر على اخليلسبغ الوضوء، وال أنكل الصدقة، وال ن  أمران أن ن  
هللا عليه وسلم  ىرضي هللا عنه بلفظ النهي، وليس بلفظ األمر، وهو كالتايل: ))هناان رسول هللا صل

، احلديث صحيٌح لغريه، 738برقم:  2/140أن ن نزي محاراً على فرٍس((، رواه اإلمام أمحد يف مسنده 
وإبسناده املذكور يف املسند ضعيٌف، وحديث ابن عباٍس إسناده صحيٌح، وصححه األلباين، انظر: 

السنن الكربى للبيهقي ، 10642برقم:  10/273، املعجم الكبري 141برقم:  1/8٩سنن النسائي 
 .25633برقم:  ٩/1٩0، كنز العمال 13236برقم:  7/47

 يف )ز(: عدد. (4)
تفقه ، لعيدبن دقيق ااب املعروفحممد بن علي بن وهب القشريي اإلمام تقي الدين أبو الفتح هو:  (5)

أيب خمتصر  حوشر ، شرح العمدة: ومن تصانيفههـ، 702تويف يف صفر سنة  وغريه، على والده
، طبقات الشافعية البن قاضي 24٩-٩/207، انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي شجاع
 .232-2/22٩شهبة 

 .6/477،476انظر: النجم الوهاج  (6)
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 فرع  

ذبح أوالدها وال غريها مبرأًى ال ي   (1)]وأن[ ،ذبح منهاس ن ذبح ما ي  من حق احليوان أن حي  
 .(2)مع بني ذكورها وإانثها يف أوقات طلبها ذلكوأن جي   ،منها

 ثالث  

فقد صح النهي  ،وماله ،وخ د م ه   ،ونفسه ،على ولده (3)[يدعو] أن كره لإلنساني  
 .(5()4)عنه

*** 

 

 

 

 

                                                           

 يف )ط(: أو، واملثبت من: )ز(. (1)
 .4/52٩، البيان 1/458انظر: املهذب  (2)
 يف )ط( و )ز(: يدعوا، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (3)
 ،على أنفسكم ادعو ال تيشري إىل حديث جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )) (4)

بارك ت ال توافقوا من هللا ،ال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على خدمكم، وال تدعوا على أموالكمو 
لباين، انظر:  وصححه األكم((، احلديث إسناده صحيٌح، فيستجيب ل فيها عطاءٌ  نـ ي لٍ  ساعة وتعاىل

 4/2304، ورواه مسلٌم بلفٍظ آخر، وليس فيه ذكر اخلدم 1532برقم:  2/637،636سنن أيب داود 
 .300٩برقم: 

 .8/373، حتفة احملتاج 8/321،320انظر: النجم الوهاج  (5)
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 (1)كتاب اجلنايات

بة وترمجوا أبواب املعاصي املوج ،واجلمهور هذا الكتاب بكتاب اجلناايت ،(2)ترجم الشافعي
رجم  وت ،ألن غالب القتل ابجلراح ؛ترمجه بكتاب اجلراح (3)والغزايل ،للحدود بكتاب احلدود

 ،والقتل ،فإن اجلناية تشمل اجلروح املزهقة وغريها ،وىلواألول أ   ،كتاب احلدود بكتاب اجلناايت
وكل ذلك يوجب  ،(5)والسحر وغريها ،والسم ،والتغريق ،واخلنق ،(4)والقتل ابملثقل ،والقطع

فعل ]ي  أن  :ا هناواملراد هب ،ايً ؤذمما يؤثر يف الشيء أتثرياً  :واجلناية، والكفارة ،والدية ،القصا 
 .(8)مع ما قبلهااجب (7)/أو كفارةً  ،أو حكومةً  ،أو ديةً  ،ما يوجب قصاصاً  (6)آبدمٍي[

 وهو موجبٌ  ،بل هو أعظم الكبائر بعد الكفر ،اآلدمي عمدًا بغري حٍق حرامٌ  وقتل
وأمره  ،وال دخوهلا (٩)(بل) ،وال يتحتم خلوده يف النار ،الستحقاق العقوبة يف الدنيا واآلخرة

 ،وإن شاء غفر له وإن مل يصل خصمه إىل حقه يف الدنيا إبرضائه عنه ،إىل هللا إن شاء عذبه
أو حاكماً  ،ن قتل إماماً فعقوبة م ،وختتلف عقوبته يف اآلخرة ابختالف املقتول ،قبل توبتهوت  

                                                           

، اتج العروس 1/112اجلناايت لغًة: مجع جنايٍة، وهي: الذنب واجلرم، انظر: املصباح املنري  (1)
، واصطالحاً: هو كل فعٍل تضمن ضرراً على النفس بقتلها، وعلى ما دوهنا من األطراف 37/374

، 7٩، التعريفات   1/112املصباح املنري مما يوجب قصاصًا أو مااًل، انظر:  طعهاأو ق جبرحها
 .70  ، القاموس الفقهي 37/374اتج العروس ، 108أنيس الفقهاء   

 .6/3انظر: األم  (2)
 .10/117انظر: الشرح الكبري  (3)
 أي: كل آلٍة ثقيلٍة. (4)
 يف )ز(: وحنوها. (5)
 يف )ط(: تفعل أبدىن، واملثبت من: )ز(. (6)
 أ(.137/٩) (7)
، 37/374اتج العروس ، 108، أنيس الفقهاء   7٩، التعريفات   1/112انظر: املصباح املنري  (8)

 .70  القاموس الفقهي 
 سقط من: )ز(. (٩)
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ل وعلى األول مح   ،لعموم املنفعة ؛(1)أو فاجراً  ،أو وليًا أعظم من عقوبة من قتل ظاملاً  ،عادالً 
 .(3()2)اآلية َّ جي يه  ىه مه ٱُّٱ :قوله تعاىل

عضها على البدل فب ،والتعزير ،والكفارة ،والدية ،القصا  :وموجباته يف الدنيا يف اجلملة
ع كالً ا جتام  فإهن ،الكفارة :وبعضها على اجلمع وهو ،فإهنما ال جيتمعان ،القصا  والدية :وهو

ا مدوهن وقد جتب ،أهنا ال جتب مع القصا  :وجه  وفيه  ،من القصا  والدية على املشهور
وأما التعزير  ،عرف إسالمه يف قولٍ ومل ي   ،م  ه  يّ  ز  أو مسلمًا يف دار احلرب ب   ،فيما إذا قتل عبده

 .(4)راريهمأو ذ ،ودوهنا فيما إذا قتل نساء أهل احلرب ،فيجب مع الكفارة فيما إذا قتل عبده
 ،االستيفاء يف حكمه عند :واثنيهما، يف موجبه :أحدمها ،أمرينمث الكالم يف القصا  يف 

والكالم يف  ،من األطراف من اجلراحاتوالنظر يف املوجب يتعلق ابلنفس وبغريها ، والعفو
لصفات فإذا كانت هذه األركان اب ،والقاتل ،والقتيل ،القتل :بأركان  ثالثة  النفس يتعلق 

قتيٍل  (5)(ال كلو  ،قتٍل يوجب القصا )فليس كل  ،اآلتية من بعد تعلق به القصا  وإال فال
 .(6)قتص منهوال كل قاتٍل ي   ،قتص لهي  

 القتل املوجب للقصاص :الركن األول
 .مزهٍق للروح ،عدوانٍ  ،حمضٍ  ،كل فعٍل عمدٍ   :أبنه (7)وضبطه الغزايل

وغرز  ،واخلنق ،واإلغراق ،واإلحراق ،والضرب ابملثقل ،جنٌس يشمل اجلرح :فعل  فكل 
 .(8)خيرج به القتل اخلطأ :وعمد   ،اإلبرة وحنوه

                                                           

 يف )ز(: وفاجراً. (1)
 .32سورة املائدة، رقم اآلية:  (2)
 .8/326،325، النجم الوهاج ٩/122، روضة الطالبني 10/117انظر: الشرح الكبري  (3)
، املهمات ٩/122، روضة الطالبني 10/155،11٩،118انظر: الشرح الكبري  (4)

 .8/326، النجم الوهاج 138،8/360،13٩
 سقط من: )ز(. (5)
 .٩/122، روضة الطالبني 10/11٩، الشرح الكبري 6/253انظر: الوسيط  (6)
 .6/253انظر: الوسيط  (7)
 .٩/123،122، روضة الطالبني 10/11٩، الشرح الكبري 6/253انظر: الوسيط  (8)
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ن ال فإن هذي ،شبه العمد :ويسمى ،حمٍض خيرج ما هو عمٌد من وجٍه دون وجهٍ  :وقولنا
 .(1)يوجبان قصاصاً 

 .(3)ع الصائلوبدف ،أو ابلزان ،به أنواع القتل اجلائزة كقتٍل ابلقصا  (2)عدواٍن خيرج :وقولنا
تل غالباً  وخيرج به فعل ما ال يق ،وابلسبب ،يتناول اإلزهاق ابملباشرة (4)مزهٍق للروح :وقولنا

ستيفاء القصا  ورد عليه اوأ  ل، ومات يف احلا ومل يعقب ورماً وال أملاً  ،قتلٍ كغرز اإلبرة يف غري م  
 (6)/أو هبا لكن ال ،نصفني ابلسيف (5)كما لو قتله ابخلنق فـ ق دَّه    ،د من الصفة اليت استحقهاأبزي  

قيداً آخر خيرج به  (8)وذكر يف الوجيز ،يتعلق به قصا ٌ  (7)[ال]فإنه هبذه الصفة  ،إبذن اإلمام
 فإن العدوان يف الصورتني ،عدواٌن من هذا الوجه :أي ،من حيث هو مزهٌق للروح :هذا فقال

 (10)تياتوابالف ،ق إىل غريه يف األ وىلمن الطريق املستح   (٩)[هوللعد]بل  ،ليس من كونه مزهقاً 
لعدوان من جهة أبن ا :وجياب عنه ،وكذا ي ر د  عليه االقتصا  من احلامل ،ى اإلمام يف الثانيةعل
 .(11)تالف اجلننيإ

 
 

                                                           

 .٩/123،122، روضة الطالبني 10/11٩، الشرح الكبري 6/253انظر: الوسيط  (1)
 يف )ز(: خترج. (2)
 .٩/123،122، روضة الطالبني 10/11٩، الشرح الكبري 6/253انظر: الوسيط  (3)
 يف )ز(: ابلروح. (4)
عل السيف يف رأس الشخص في شق نصفني طواًل، انظر: القد: ه (5) و الشَّق  طواًل، واملراد ههنا: أن جي 

 .٩/12، اتج العروس 2/4٩1املصباح املنري 
 ب(.137/٩) (6)
 يف )ط( و )ز(: وال، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
 .2/126انظر: الوجيز  (8)
 يف )ط(: لعدوانه، واملثبت من: )ز(. (٩)
 . 5/34االفتيات: السبق إىل فعل شيٍء دون ائتمار من ي ؤمتر فيه، انظر: اتج العروس  (10)
 .٩/123،122، روضة الطالبني 10/11٩، الشرح الكبري 6/253انظر: الوسيط  (11)
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تاج إىل معرفتها أمور  واشتمل الضابط على   :(1)حي 
 .متييز العمد من غريه :أحدها
 .متييز املباشرة عن السبب :واثنيها
 .اجتماع السبب واملباشرة من آدميٍ  :واثلثها
 .واملباشرة من هبيمٍة وحنوها ،فيما إذا حصل السبب من آدميٍ  :ورابعها

 هذه الم يفعل الكفج   ،والسبب على السبب ،املباشرة على املباشرة نآطر يف  :وخامسها
 .أطراف  مخسة اخلمسة يف 

 اخلطأ وشبه العمد (2)[نع]يف متييز العمد  :الطرف األول
قط فإن مل يقصد أصل الفعل كما لو زلقت رجله فس ،غريه قتل   فإذا صدر من اإلنسان فعل  

ولد من ويف معناه ما لو ت ،فهو خطأٌ حمضٌ  ،أو سقط من سطٍح عليه فمات ،على ر جٍل فمات
أصاب كما لو رمى صيداً ف  ،الفعل ومل يقصد الشخص د  ص  وإن ق  ، اضطراب يد املرتعش إهالكٌ 

مقتضى هذا و  ،فهو أيضاً خطأٌ حمٌض ال يتعلق به قصا ٌ  ،أو رمى زيداً فأصاب عمراً  ،إنساانً 
 ،فأصاب إنسااًن أن يكون خطًا حمضاً  ،ومل يقصد واحدًا بعينه ،أنه إذا رمى إىل صٍف قصداً 

 (4)وإن ،وصححوا وجوبه ،لكنهم حكوا يف وجوب القصا  به خالفاً  ،به هنا (3)وصرح الغزايل
ون شبه وأن يك ،لكنه جيوز أن يكون عمداً  ،الفعل والشخص فهذا ليس خبطٍأ قطعاً  د  ص  ق  

 :طرق  بينهما  (6)مييز[الت]ويف  ،(5)عمدٍ 

ٌض فهو عمٌد حم ،أن ما ع لم حصول املوت به بعد وجود قصد الفعل والشخص :إحداها
راً  وسواءٌ كان املوت حيصل به غالباً أو اند ،سواءٌ قصد الفاعل إزهاق الروح أو ال ،يوجب القود

                                                           

 .٩/123، روضة الطالبني 10/120،11٩، الشرح الكبري 6/253انظر: الوسيط  (1)
 يف )ط(: على، واملثبت من: )ز(. (2)
 .353انظر: البسيط حتقيق: عبد الرمحن القحطاين/ (3)
 يف )ز(: فإن. (4)
 .15/32٩، كفاية النبيه ٩/123، روضة الطالبني 10/120، الشرح الكبري 6/254انظر: الوسيط  (5)
 يف )ط(: التعبري، واملثبت من: )ز(. (6)
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 أن وإن ترددان يف ،أو غري ذلك ،أو ضراًب ابملثقل ،وسواٌء كان الفعل جرحاً  ،كقطع األمنلة
كما   ،لم أنه مل حيصل بفعلهوإن ع  ، فهو شبه عمٍد ال يوجب قوداً  (1)]أو ال[املوت حصل به 

واملراد  ،أو غرز إبرٍة يف جلٍد ثخنٍي فليس بواحٍد منها ،أو صفعةٍ  ،بقلمٍ  ه  لو مات عقب ضرب  
 .(2)الظن القوي :ابلعلم

لم فقد ع   (4)رٍ و  كان اجلرح ذا غ    (3)[إن]ف ،أن الفعل إن كان جرحاً فاحلكم ما تقدم :الثانية
ويدخل فيه قطع  ،قصد الفعل والشخص (5)/فيكون عمدًا حمضًا عند ،أن اهلالك حصل به

مل أن املوت واحت   ،وإن مل يكن ذا غوٍر وسرايةٍ ، غالباً  (6)ال يقتضي املوت وإن كان األمنلة
ة  لَّ س  وامل   ،ويدخل فيه غرز اإلبرة ،حصل به فيكون شبه عمدٍ 

ط كان ضرابً ابملثقل اشرت    (8)فإن ،(7)
 ،و شبه عمدٍ مل أنه مات به فهواحت   ،فإن مل يكن يقتل غالباً  ،يف كونه عمدًا أن يقتل غالباً 

 .(٩)وهو املنصو  يف األم ،واألحوال ،وخيتلف ذلك ابختالف األشخا 
 ،واحلجر واخلشب احملدد ين ،(10)والقصب ،والنحاس ،وال فرق يف اجلارح بني احلديد

أو ابلسياط  ،وهو يقتل (11)ولو ضربه ابلسيف صفحاً ، سلةوامل   ،نانومنه الطعن ابلس   ،والزجاج

                                                           

 يف )ط(: وإال، واملثبت من: )ز(. (1)
 .15/32٩، كفاية النبيه ٩/123، روضة الطالبني 10/120كبري ، الشرح ال6/254انظر: الوسيط  (2)
 يف )ط(: وإن، واملثبت من: )ز(. (3)
 .2/456، املصباح املنري 2/234الغور: العمق والقعر من الشيء، انظر: النظم املستعذب  (4)
 أ(.138/٩) (5)
 يف )ز(: الدر. (6)
 .2٩/212، اتج العروس 1/286املسلة: اإلبرة الضخمة الكبرية احلجم، انظر: املصباح املنري  (7)
 يف )ز(: وإن. (8)
، روضة الطالبني 10/121،120، الشرح الكبري 6/255،254، الوسيط 6/42،7انظر: األم  (٩)

 .15/32٩، كفاية النبيه 124،123/٩
 .4/38، اتج العروس 2/504القصب: كل نباٍت كان ساقه أانبيب وكعوابً، انظر: املصباح املنري  (10)
 أي: بعرض السيف وليس حب  دّ ه. (11)
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وللغزايل على الطريقتني  ،(1)كونه عمداً حصول اهلالك به غالباً عترب يف  ي   ،فهو من الضرب ابملثقل
 .(4)منها مسألة غرز اإلبرة أجوبةٌ  (3)[ويعقبها] ،(2)اعرتاضان

أو مبثقٍل   ،كنيوالس ،وال فرق يف القتل املوجب للقصا  بني أن يقتله مبحدٍد كالسيف
أو أبن يهدم عليه  ،(7)[حراقابإل]أو  ،ب  ل  أو ابلصَّ  ،ينالكبري   (6)ق  ر  ط  وامل   (5)س  و  بـم والدَّ  ،كاحلجر

 .(٩)يداً عصراً شد ه  ي  يـ  ص  أو بعصر خ   ،أو بوطأة دابةٍ  ،أو أبن يدفنه حياً  ،(8)حائطاً أو سقفاً 
 
 
 

                                                           

 .15/32٩، كفاية النبيه ٩/124،123، روضة الطالبني 10/121،120انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ز(: الطريقني اعرتاضات. (2)
 يف )ز(: ولتعقبها، ولعل الصواب كما هو مثبت.يف )ط(: وليعقبها، و  (3)
، فتورم بعصاً  شخصٍ  أنه لو ضرب كوعاالعرتاضان ومسألة غرز اإلبرة كالتايل، االعرتاض األول:  (4)

يه الدية ففإان نعلم حصول املوت به، وال جيب القصا ، وإمنا الواجب  ،حىت مات املوضع، ودام األمل
((، واالعرتاض لمن اإلب قتيل السوط والعصا فيه مائةٌ ))عليه وسلم: على ما قال رسول هللا صلى هللا 

ال ختتلف ابجلارح واملثقل، وكما يؤثر اجلارح يف الظاهر ابلشق  حسيةٌ  أن العمدية قضيةٌ الثاين: 
 شخٍص، ، ومسألة غرز اإلبرة: أنه إذا غرز إبرًة يفوالتخريب، يؤثر املثقل يف الباطن ابهلد والرتضيض

 .6/255،254اً وورماً أنه جيب هبا القصا ، انظر: الوسيط فأعقبت أمل
، 16/4٩الدبوس: املقمع أو العمود املتخ ذ من احلديد أو غريه مدبب الرأس، انظر: اتج العروس  (5)

 . 1/270املعجم الوسيط 
، اتج العروس 2/371املطرق: ما يضرب به احلداد والصائغ املعدن، انظر: املصباح املنري  (6)

26/63،62. 
 .10/122يف )ط(: ابإلفراز، ويف )ز(: ابإلقرار، واملثبت من: الشرح الكبري  (7)
 يف )ز(: سيفاً. (8)
 .8/328م الوهاج ، النج٩/125، روضة الطالبني 10/122، الشرح الكبري 11/335انظر: البيان  (٩)
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قتني رتك الضبط ابلطرينوىل أن األ   :من عند نفسه فقال (2)ذكرها الغزايل (1)الطريقة الثالثة
شكل الذي ي   ألنه ؛وإمنا خص الكالم يف املوت ابلسبب ،املوت ابلسبب :قولنو  ،املتقدمتني

واخلنق املفضي  ،الرقبة (3)وأما املباشرة فال يشكل احلال فيها كحز ،فيه التمييز بني العمد وشبهه
إن املرض كثرٌي ف ،وليس كل كثرٍي غالبٌ  ،أو غالباً  ،أو كثرياً  ،إما أن يكون اندراً  :قال، إىل املوت

فكل ما كان  ،واجلذام اندٌر وليس بكثرٍي وال غالبٍ  ،بل الغالب الصحة ،وليس بنادٍر وال غالبٍ 
إذا ضرب هبما صحيحاً  :أي ،والسوط ،(4)ا[ابلعص]ال قصا  فيه كالضرب  املوت به اندرٌ 
 :أي ،ب أملًا وورماً وغرز إبرٍة ال تعق ،ضرابً غري كثريٍ  ،ومل يدم ه ،يف زمٍن معتدلٍ  ،يف غري مقتلٍ 

 (7)يؤثرأملاً له ابٌل و  (6)أن ال يعقب :واملراد ،ومل يتوطن يف اللحم ،(5)أبن يكون يف جلٍد ثخنيٍ 
ن املذهب كا  ،ا كان سقوط األطراف ابلسراية اندرٌ ولذلك مل ،ال نفي األمل مطلقاً  ،يف الزهوق

ذهب املنصو  فإن امل ،والبصر ،خبالف زوال اللطائف به كالعقل ،املنصو  أن ال قصا  فيه
 .(8)وجوب القصا  فيه

 ،وهو ابلباء املوحدة ،(٩)ما كان املوت به غالبًا كاجلراحات الكبرية الرتبةويقابل هذه 
 .(10)ةوحز الرقب ،فيلتحق مبا يكون حصول املوت به ضرورايً كالتخنيق ،واملثقالت

                                                           

 يف )ز(: الثانية. (1)
 .6/257،256انظر: الوسيط  (2)
 .15/104، اتج العروس 1/133احلز: القطع من الشيء يف غري إابنٍة، انظر: املصباح املنري  (3)
 . 235يف )ط( و )ز(: ابلعصي، واملثبت من: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (4)
 . 34/327، اتج العروس 1/27السميك، انظر: النظم املستعذب الثخني: الغليظ الكثيف  (5)
 يف )ز(: تعقب. (6)
 يف )ز(: يؤثر. (7)
 .٩/124، روضة الطالبني 6/57،55انظر: األم  (8)
 يف )ز(: الكثرية. (٩)
 .6/257انظر: الوسيط  (10)
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وقطع  ،كاجلراحات الواسعة فوق غرز اإلبرة  ،حصول املوت به كثرياً واملتوسط الذي يكون 
لسبب نظر إىل اففي هذا ي   ،إذا ضرب هبما ضرابً كثرياً  (2)/أي ،والسوط ،(1)ا[وكالعص] ،األمنلة

ألن  ؛فإن كان مزهقًا وجب القصا  به ،فإن كان جرحاً  ،(4)وهو اجلرح :(3)(أي) ،الظاهر
ذا اجلرح وإن مل يكن قدر ه ،أبن مات منه يف احلال :أي ،اجلرح طريٌق سالٌك إىل اإلزهاق غالباً 

 ،واحلال ،شخصرب فيه كونه ابإلضافة إىل الفاعت   ،وما ال جيرح فليس طريقاً غالباً ، مزهقاً غالباً 
بل  ، اجلرحمطلقاً كما يففيه بوجوب القصا   نقول أن املثقل ال :ومعناه، مزهقاً مهلكاً غالباً 

كان الغالب منه   (6)وإن ،واحلال ،والزمان ،ونه مهلكاً ابإلضافة إىل املضروب يف السنك  (5)عتربن
 ،نيأو وقوعه يف حٍر أو برٍد شديد   ،لقهأو ضعف خ   ،أو صغره ،اإلهالك لكرب سن املضروب

ك مل وإن مل يكن كذل ،أو لكون الضرب كثرياً أوجب ذلك القصا  ،أو ملرضه ،أو يف مقتلٍ 
 :(8)أمرينهذه الطريقة توافق الطريقة الثانية إال يف  ،(7)وهو شبه عمدٍ  ،يوجبه

نظر فيه إىل حال هذه الطريقة ي   (٩)]على[فإنه  ،قطع األمنلة إذا سرى إىل النفس :أحدمها
 .جيب القصا  مطلقاً )وعلى تلك  ،وزمن الفعل ،الشخص
وزمن  ،نظر إىل حال الشخصفإنه على هذه ي   ،غرز اإلبرة إذا أعقبت أملًا وورماً  :والثاين

 .وعلى تلك فيها اخلالف املتقدم ،(10)(الفعل

                                                           

 .236يف )ط( و )ز(: وكالعصي، واملثبت من: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (1)
 ب(.138/٩) (2)
 سقط من: )ز(. (3)
 يف )ز(: زايدة: "أي" بعد قوله: اجلرح، وهي غري صحيحة. (4)
 يف )ز(: يعترب. (5)
 يف )ز(: فإن. (6)
، كفاية النبيه ٩/125لبني ، روضة الطا123-10/121، الشرح الكبري 6/257انظر: الوسيط  (7)

15/333. 
 .10/121،120، الشرح الكبري 257-6/254انظر: الوسيط  (8)
 يف )ط(: يف، واملثبت من: )ز(. (٩)
 سقط من: )ز(. (10)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 484 - 
 

ٌد أنه إن ضربه عمدًا مبا ي قتل غالبًا فهو عم :اليت أوردها اجلمهور والطريقة الرابعة
وما ذكره د هذا وميكن ر  :قال الرافعي ،وإن ضربه عمداً مبا ال يقتل غالباً فهو شبه عمدٍ  ،حمضٌ 

 .(1)الغزايل إىل شيٍء واحدٍ 
أن يضربه مبا لو مات عقبه غلب على الظن أنه  (3)أن العمد :(2)عن القاضي واخلامسة

أو خمدًة  ،أو وضع فخذه ،الطرق كلها ما لو خنقه (4)(هذه)ويدخل يف العمد على  ،مات منه
وكذلك لو تركه وهو حٌي وانتهى  ،فعليه القصا  (5)وحنوها على فيه حىت مات ابنقطاع التنفس

ناً ]أو ضع ف وبقي  ،(6)إىل حركة املذبوح أما لو زال ما أصابه من  ،إىل أن مات (8)(7)[ض م 
صريًة ال قولو كانت مدة اإلمساك على الفم ، فقد انقطع أثر الفعل ،الضعف واألمل مث مات

 .(٩)فهو شبه عمدٍ  ،ميوت مثله يف مثلها غالباً 
 :ويف الفصل مسائل ذكرها الغزايل هنا

ومن  ،فإن غرزها يف مقتٍل وجب القصا  ،إذا غرز إبرًة يف حلم إنساٍن فمات :إحداها
 يف وهو ع رقٌ  :دعخواأل ،وثغرة النحر ،واحللق ،وأصول األذنني ،والدماغ ،العينان :املقاتل

                                                           

 .٩/124، روضة الطالبني 10/121انظر: الشرح الكبري  (1)
 .10/123انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: العبد. (3)
 سقط من: )ز(. (4)
 يف )ز(: التقايس. (5)
 .531ملعرفة معىن حركة املذبوح انظر  : (6)
 .10/123يف )ط( و )ز(: ضمياً، واملثبت من: الشرح الكبري  (7)
، 2/234الضَّم ن : هو الذي به الزمانة يف جسده من بالٍء، أو كسٍر، أو غريه، انظر: النظم املستعذب  (8)

 .2/364املصباح املنري 
 .٩/126،125، روضة الطالبني 10/123، الشرح الكبري 11/338انظر: البيان  (٩)
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، (4)وهو ما بني اخلصية والدبر :جانوالع   ،(3)واملثانة ،واألنثيان ،(2)واإلحليل ،واخلاصرة ،(1)العنق
وإن  ،فإن أعقب ورماً وأملاً إىل املوت وجب القصا  على املشهور ،(6)غرزها يف غريها (5)وإن

 ،(8)الوجهنيمات يف احلال مل جيب القصا  يف أصح  (7)/فإن ،أعقب أملاً شديداً ومل يعقب ورماً 
ة ويتلخص يف املسأل ،القطع بوجوبه :أحدمها ،(10)فطريقانيف احلال ودام األمل  (٩)ت[مي]وإن مل 
 :(11)أوجه   أربعة

 .أنه ال يوجب قصاصاً مطلقاً  :أحدها
 .يوجبه مطلقاً إن مات يف احلال :واثنيها
 .وإال فال ،املوت (13)وأملاً إىل (12)(ورماً )يوجبه إن أعقب  :أصحها واثلثها
 .يوجبه إن أعقب وإن مل يعقب ورماً  :ورابعها

                                                           

 .20/488، اتج العروس 1/165انظر: املصباح املنري  (1)
 .1/147، املصباح املنري 1/34اإلحليل: خمرج البول من الذكر، انظر: النظم املستعذب  (2)
تعذب ي، انظر: النظم املساملثانة: املوضع الذي يستقر فيه البول من اإلنسان، ومكانه فوق املع (3)

 .2/564، املصباح املنري 1/173
 .35/37٩، اتج العروس 2/3٩5انظر: املصباح املنري  (4)
 يف )ز(: فإن. (5)
 يف )ز(: غريه. (6)
 أ(.13٩/٩) (7)
والوجه الثاين: جيب القصا ؛ ألن له غوٌر وسرايٌة، ويف البدن مقاتل خفيٌة، انظر: املهذب  (8)

3/176،175. 
 يف )ط(: جيب، واملثبت من: )ز(. (٩)
 . 10/122والطريق الثاين: القول ابلوجوب، وعدم الوجوب، انظر: الشرح الكبري  (10)
، روضة 10/122،121، الشرح الكبري 11/335،334، البيان 3/176،175انظر: املهذب  (11)

 .333-15/331، كفاية النبيه ٩/125،124الطالبني 
 سقط من: )ز(. (12)
 : أن.يف )ز( (13)
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والشيخ أبو  ،(1)واملاوردي ،وأجرى بعضهم الوجهني يف وجوب القصا  يف وجوب الدية
 ،(3)جهانو ال جيب ففي الدية  :إن قلنا :فرعامها على نفي وجوب القصا  فقاال (2)إسحاق

 ،(6)وقال الفوراين ،وهو ظاهٌر يف تغليظ العمدية احملضة ،مغلظةً  (5)ب جتبجت :قلنا (4)وإن
 ،(8) مّ  والشيخ اهل   ،ها يف بدن الصغريغرز   :وقال العبادي ،جتب دية شبه العمد :(7)والبغوي

ريه يف حق غوالفرق بني املقتل و  ،اخل لق يوجب القصا  بكل حاٍل كما يف املقتل (٩)ون ض و  
 .(10)الكامل املعتدل احلال

فال قصا  وال  ،أملاً شديداً فمات (11)[وجب]يومل  ،ب وحنوهاغرز إبرًة يف جلدة العق  ولو 
 .(13)خفيفٍة من اللحم كغرز اإلبرة (12)ةٍ ق  ل  وإابنة ف   :قال اإلمام، دية

زمه القصا  فإن ع لم حاله ل ،لو ضرب مريضاً ضرابً يقتل املريض دون الصحيح :الثانية
خبالف ما لو حصل هذا من ، وإن ظنه صحيحاً فمات وجب القصا  على املذهب ،قطعاً 

 ،ه ال قصا لكنه مل يعرف مرضه فإن ،أو سقاه الطبيب شيئاً يقتل ذلك املريض ،أو أبٍ  ،مؤد بٍ 

                                                           

 .12/35انظر: احلاوي  (1)
 .3/203انظر: املهذب  (2)
 . 12/35الوجه األول: جتب الدية مغلظًة، والوجه الثاين: ال جتب الدية، انظر: احلاوي  (3)
 يف )ز(: فإن. (4)
 يف )ز(: وجبت. (5)
 .15/332انظر: كفاية النبيه  (6)
 .7/32انظر: التهذيب  (7)
 يف )ز(: اهلرم. (8)
 .40/٩8، اتج العروس 2/318النضو: اهلزيل النحيل، انظر: النظم املستعذب  (٩)
 .٩/125، روضة الطالبني 10/122انظر: الشرح الكبري  (10)
 ، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب.يف )ط(: توجب (11)
 .2/481الفلقة: القطعة، انظر: املصباح املنري  (12)
ة: ملطلب، وجعل احملقق مكاهنا: جلفة، مث كتب يف احلاشيقلت: كلمة: "فلقة" ال توجد يف هناية ا (13)

أنه يف املخطوط مكتوٌب: خلقة، واجللفة تصرٌف مين، وهذا غري صحيٍح؛ ألن احملقق ظن الفاء خاًء 
 .10/122،121، الشرح الكبري 16/44يف كلمة: فلقة، انظر: هناية املطلب 
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 ،اتمث واىل آخر عليه الضرب حىت م ،أو ضرابتٍ  ،وخبالف ما إذا ضرب إنساانً ضربًة شديدةً 
وعليه  ،فإنه ال قصا  ،والضارب الثاين جاهٌل ابألول ،وكان ال ميوت ابلضرب الثاين خاصةً 

وطئ امرأًة يظنها جاريته  (2)مبا إذا (1)ونظَّرها اإلمام، ولو علم لزمه القصا  قطعاً  ،نصف الدية
 .(3)والظاهر وجوبه أيضاً  ؟املشرتكة هل جيب عليه احلد

 فهل ،لكنه يقتل كثرياً  ،وال يقتل غالباً  (5)(4)وحيياً ال أو مس   ،لو سقى إنساانً دواءً  :الثالثة
والذي  ،فيه نظرٌ  :(8)قال اإلمام ؟مبنزلة اجلارح (7)أم ،(6)[ملثقل]ابذلك مبنزلة الضرب 

أو  ،وكنت أود لو أ حلق بقطع أمنلةٍ  ،من كالمهم أنه كغرز اإلبرة يف غري مقتلٍ  (٩)لته[]حصَّ 
 .(10)نتهىا ،أصبعٍ 

والفرق بني هذا  ،(12)وهو ما أورده اإلمام ،ال تقتل غالباً  (11)نه كاجلراحة اليتإ :قول  وفيه 
وإن أحلقناه  ،القول وبني إحلاقه بغرز اإلبرة أان ال نوجب القصا  على هذا وإن مل يعقب أملاً 

                                                           

 .17/206انظر: هناية املطلب  (1)
 يف )ز(: لو. (2)
، روضة الطالبني 10/156،126، الشرح الكبري 7/27، التهذيب 6/258،257انظر: الوسيط  (3)

 .8/352، النجم الوهاج 148/٩
 يف )ز(: يرجي. (4)
 .2/233النظم املستعذب يوحي: من اإلحياء، وهو: اإلسراع يف اهلالك واملوت، انظر:  (5)
 يف )ط(: املثقل، واملثبت من: )ز(. (6)
 يف )ز(: أو. (7)
 .16/60انظر: هناية املطلب  (8)
 .16/60يف )ط( و )ز(: جعله، واملثبت من: هناية املطلب  (٩)
 .٩/126، روضة الطالبني 10/124انظر: الشرح الكبري  (10)
 يف )ز(: الذي. (11)
 .16/60انظر: هناية املطلب  (12)
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احلال ت يف نه جيب إذا ماإ :وإن قلنا ،بغرز اإلبرة مل نوجب قصاصاً يف هذه احلالة على طريقةٍ 
 .(2)أملاً وال ورماً احتد القوالن (1)/ومل يعقب

ساقي ص دق وأنكره ال ،وادعى وارث املسق ي أنه يقتل غالباً  ،ال نوجب قصاصاً  :وحيث قلنا
 .(3)غين عن اليمنيفإن أقام بينًة است   ،الساقي بيمينه

ولني فيما إذا وكأنه تفريٌع على أصح الق ،ولو أقام الوارث بينًة أنه يقتل غالباً لزمه قصا ٌ 
 (4)دم منوال فرق يف مجيع ما تق ،لكن ادعى أنه مل يكن يعرف ذلك ،اعرتف الساقي أنه قاتلٌ 

 .(5)احلال وبعد مدٍة أبثر ذلك الفعل أنواع القتل بني أن ميوت يف
 فرع  

 ففي وجوب القصا  ،وهكذا يف أايٍم حىت مات ،وغدًا ضربةً  ،ضربه اليوم ضربةً 
ربه فشتمه فض ،أنه لو ضربه على قصد أن ال يزيد عليها :(8)(7)وعن املسعودي، (6)وجهان
نظر إىل وينبغي أن ال ي   :(٩)قال الرافعي، فال قصا  لعدم املواالة ،حىت مات وهكذا ،أخرى
 ،احلاصلة هبا واآلالم ،نظر إىل بقاء أثر الضربة السابقةولكن ي   ،وال قدر مدة التفريق ،املواالة
 .(10)فهو كما لو واىل ،بقيت وضربه أخرىفإذا 

 
                                                           

 ب(.13٩/٩) (1)
 .15/357،356انظر: كفاية النبيه  (2)
 .15/357، كفاية النبيه 11/345انظر: البيان  (3)
 يف )ز(: بني. (4)
 .٩/12٩، روضة الطالبني 10/131، الشرح الكبري 11/345، البيان 7/36انظر: التهذيب  (5)
 .10/126الوجه األول: جيب القصا ، والوجه الثاين: ال جيب القصا ، انظر: الشرح الكبري  (6)
 ،تصر املزينخم له شرٌح على ،مسعود اإلمام أبو عبد هللا املسعودي املروزيحممد بن عبد امللك بن هو:  (7)

، طبقات 174-4/171، انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي تويف سنة نيف وعشرين وأربعمائة
 .1/217،216الشافعية البن قاضي شهبة 

 .10/126انظر: الشرح الكبري  (8)
 .10/127،126انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .٩/126، روضة الطالبني 10/127،126انظر: الشرح الكبري  (10)
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 لسبب عن املباشرة الختالف حكمهمايف متييز ا :الطرف الثاني
ل ما وال يف حصو  ،الفعل الذي له مدخٌل يف الزهوق إما أن ال يؤثر يف حصول الزهوق

ؤثر يف حتصيل وإما أن ي ،وإما أن يؤثر يف الزهوق من غري توقٍف على فعٍل من غريه ،يؤثر فيه
 .(1)والثالث سبباً  ،علةً  والثاين ،ى الغزايل األول شرطاً ومسَّ  ،فعٍل من غريه يؤثر يف الزهوق وحتصيله

 ،أو الرتدي ،كحفر البئر مع الرتدية  (2)هو الذي حيصل الزهوق من عنده ال به :والشرط
 .(3)قصاٌ  قطعاً وإن تعلقت به الدية والشرط ال يتعلق به ،وكذا اإلمساك مع القتل

وقد يكون بغري  ،فهي اليت تؤثر يف حتصيل الزهوق من غري توسط فعٍل من غريه :العلة وأما
وقد يكون  ،الرأس حبجرٍ  (6)دخشو  ،والقد نصفني ،(5)وإخراج احلشوة ،الرقبة (4)[زحك]واسطٍة 

ويتعلق  ،والسراية تولد املوت ،واجلرح يولد السراية ،د اجلرحبواسطٍة كرمي السهم فإنه يولّ  
 .(7)القصا  هبا قطعاً 

ية الفعل املزهق  أبن تولد فيه داع ،فما له أثٌر يف الزهوق بواسطة فعٍل من غريه :السبب وأما
ويف تعلق القصا  به  ،بني العلة والشرط (8)وهذا يرتدد ،داعية القتلكاإلكراه املؤثر يف املكر ه 

 وأ ورد عليه أبنه خالف هذا االصطالح يف كتايب  ، (٩)وخالٌف أييت إن شاء هللا تعاىل تفصيلٌ 
 .(10)واجلواب عنه يف الشرح ،الغصب والدايت

                                                           

 .٩/128، روضة الطالبني 10/127، الشرح الكبري 6/25٩انظر: الوسيط  (1)
 يف )ز(: ألنه. (2)
 .٩/128، روضة الطالبني 10/127، الشرح الكبري 6/25٩انظر: الوسيط  (3)
 .يف )ط(: كجز، واملثبت من: )ز(، وهو املوافق للوسيط (4)
 . 1/138، املصباح املنري 2/232احلشوة: األمعاء، انظر: النظم املستعذب  (5)
 .1/475، املعجم الوسيط 7/277الشدخ: الكسر والتهشيم، انظر: اتج العروس  (6)
 .٩/128، روضة الطالبني 10/127، الشرح الكبري 6/25٩انظر: الوسيط  (7)
 يف )ز(: مرتدٌد. (8)
 .503انظر:    (٩)
أي: الشرح الكبري للرافعي، وذ ك ر  الرافعي رمحه هللا اجلواابن هنالك، وليس هذا موضع بسطهما؛  (10)

، 6/25٩الوسيط ألن الكالم فيهما طويٌل، ولالستزادة من ذلك، ومراجعة السبب مع اجلواابن انظر: 
 .٩/128، روضة الطالبني 10/128،127الشرح الكبري 
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 :(1)مراتب ثالثفالسبب على  ،رف الفرق بينهاإذا ع  

فإذا أكره إنساٌن إنساانً على قتل إنساٍن بغري  ،كاإلكراه  (2)/ما يولد املوت حساً  :إحداها
ما يكون  يف الطالق (3)وقد مرَّ  ،وجب القصا  على املكره ابلكسر على املذهب ،حٍق فقتله

 .(4)ومن آحاد الناس ،تصور من السلطاني  واإلكراه  ،إكراهاً 
على إنساٍن  (5)[ناشاهد]فإذا شهد  ،شهادة الزور :وهو ،ما يولده شرعاً  :املرتبة الثانية

 ،(7)القاضي بشهادهتما م  ك  فح   ،أو زانً وهو حمصنٌ  ،أو ردةٍ  ،(6)]القتل من قصاٍ [مبا يوجب 
ا لزمهما القصا  قتل بشهادتنتعمدان وعلمنا أنه ي   :مث رجعا وقاال ،شهود عليه مبوجبهاملاوقتل 

 .(8)ا  عليه دوهنمافالقص لمه بكذهبماأما لو اعرتف الويل املباشر بع ،إذا مل يكن املباشر متعدايً 
ى فإن سر  ،مث رجعا فعليهما القطع ،أو سرقًة فق طع ،ولو شهدا مبا يوجب القطع قصاصاً 

 .(٩)إىل النفس فعليهما القصا  فيها
أو رجع القاضي إما مع  ،أو رجع املزكي ،قتل بقولناأنه ي   (10)مل نعلم :ولو رجعا وقاال

وع عن ب الرجفجميع ذلك أييت يف اب ،أو معهم ،أو رجع الويل وحده ،أو دوهنما ،الشاهدين
 .(11)الشهادة إن شاء هللا

                                                           

 .٩/12٩،128، روضة الطالبني 130-10/128شرح الكبري ، ال6/260،25٩انظر: الوسيط  (1)
 أ(.140/٩) (2)
 .8ب/68انظر: اجلواهر البحرية ل  (3)
 .٩/128، روضة الطالبني 10/128، الشرح الكبري 6/25٩انظر: الوسيط  (4)
 يف )ط(: شاهدين، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (5)
 ن: )ز(، وهو الصواب.يف )ط(: القصا  من قتٍل، واملثبت م (6)
 يف )ز(: شهادهتما. (7)
 .٩/12٩،128، روضة الطالبني 10/12٩، الشرح الكبري 6/25٩انظر: الوسيط  (8)
 .٩/12٩، روضة الطالبني 10/12٩انظر: الشرح الكبري  (٩)
 يف )ز(: يعلم. (10)
 .12أ/18، اجلواهر البحرية ل ٩/12٩، روضة الطالبني 10/12٩انظر: الشرح الكبري  (11)
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و تيقنَّا  حىت ل ،والقصا  يناط برجوعهم واعرتافهم ابلتعمد ال بكذهبم :(1)قال الرافعي
 .م مل يتعمدواجلواز أهن ؛كذهبم أبن رأينا املشهود بقتله حياً فال يظهر وجوب القصا  عليهم

إنساانً بطعاٍم  (2)كما إذا أضاف  ،وال شرعياً  ،ما يولد املباشرة توليداً عرفياً ال حسياً  :الثالثة
عتقد أو أعجميًا ي ،أو جمنوانً  ،فإن كان صبياً  ،فأكله ومات ،كله  :أو انوله له وقال ،مسمومٍ 

 .(3)النه سٌم قاتٌل أو إ :سواٌء قال ،وجوب الطاعة يف كل ما يشار عليه به لزمه القصا 
 أن عمده وال نظروا إىل اخلالف يف ،ز وغريهومل يفرقوا يف الصيب بني املميّ   :(4)قال الرافعي

ال فال شيء فإن بنيَّ له احل ،وإن كان ابلغاً عاقالً ليس أبعجميٍ  ،وللنظرين جمالٌ  ،عمٌد أو خطأٌ 
 :فقوالنوإن مل يبينها وهو املعين ابملرتبة  ،عليه

 ،(6)واألظهر عند الرافعي ،ومجاعةٍ  (5)وهو األصح عند اإلمام ،ال قصا  :أحدمها
 .(7)والنووي

ك ل    :وأجرامها فيما إذا قال ،(٩)والروايين ،(8)وصححه مجاعةٌ منهم البغوي ،جيب :واثنيهما
على  ءٍ ما (13)نّ  يف د   (12)(فيما إذا جعله) (11)(10)[واملتويل] ،وفيه شيٌء من السم لكنه ال يضر

 .فشرب منه إنساٌن ومات ،الطريق
                                                           

 .10/130انظر: الشرح الكبري  (1)
 من الضيافة. (2)
 .٩/130،12٩، روضة الطالبني 10/131،130، الشرح الكبري 6/260،25٩انظر: الوسيط  (3)
 .10/131انظر: الشرح الكبري  (4)
 .16/66،65انظر: هناية املطلب  (5)
 .10/131انظر: الشرح الكبري  (6)
 .٩/130انظر: روضة الطالبني  (7)
 .7/37،36انظر: التهذيب  (8)
 .12/80انظر: حبر املذهب  (٩)
 يف )ط(: واملتولد، واملثبت من: )ز(. (10)
 .487،486انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (11)
 يف )ز(: فيما لو جعله، ومكرر يف: )ز(. (12)
 .35/28، اتج العروس 1/201الدن: اجلرة الكبرية، انظر: املصباح املنري  (13)
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أو يف ذلك  ،وليكن الفرض فيما إذا كان طريق ذلك الرجل إما مطلقاً  :(1)قال الرافعي
 :طريقانويف وجوب الدية  ،الوقت

 .القطع بوجوهبا :أحدمها
 .(2)القوالنفيه  :والثاين

 .(3)النقو ال جيب القصا  ففي الدية  :اإن قلن :ومنهم من بناه على القصا  فقال
 :(4)فطريقانولو جعل السم يف طعام إنساٍن فأكله صاحبه جاهالً ومات 

 .إذا كان الغالب أنه أيكل منه (6)(5)/القولنيأنه على  :أصحهما
 .عليه ضمان الطعام فقطو  ،القطع ابملنع :والثاين

ن كان الداخل وإ ،فدخل إنساٌن داره بغري إذنه وأكله فال ضمان ،يف طعام نفسه ولو جعله
 :(7)فطريقانممن عادته أن يدخل داره بغري إذنه وأيكل انبساطاً 

 .(8)قوالنوعلى هذا ففي وجوب الدية  ،القطع بنفي القصا  :أحدمها
 .(٩)القولنيطرد  :والثاين

أكل من ف ،وكان ميكنه االكتفاء بغريه ،دم إىل الضيف الطعام املسموم مع غريهقولو 
 .(10)وأوىل أبن ال ضمان ،دمه إليه وحدهترتب على ما لو ق :قال اإلمام ،املسموم

                                                           

 .٩/130، روضة الطالبني 10/132،131انظر: الشرح الكبري  (1)
 أي: القوالن اللذان يف املسألة السابقة، ومها: وجوب القصا ، وعدم وجوب القصا . (2)
القول األول: ال جتب؛ تغليباً للمباشرة على السبب، والقول الثاين: جتب؛ ألن تقدمي الطعام املسموم  (3)

 .15/35٩، كفاية النبيه 10/132،131ي عد قتاًل يف العادة، انظر: الشرح الكبري 
 .٩/131،130، روضة الطالبني 10/132، الشرح الكبري 16/66انظر: هناية املطلب  (4)
 (.ب140/٩) (5)
 أي: القوالن اللذان يف املسألة السابقة، ومها: وجوب الضمان، وعدم وجوب الضمان. (6)
 .٩/131، روضة الطالبني 10/132، الشرح الكبري 6/260انظر: الوسيط  (7)
 .10/132القول األول: جتب الدية، والقول الثاين: ال جتب الدية، انظر: الشرح الكبري  (8)
 .10/132الشرح الكبري قصا ، والقول الثاين: ال جيب القصا ، انظر: القول األول: جيب ال (٩)
 .16/65انظر: هناية املطلب  (10)
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القصا   ففي وجوب ،ودعا ضيفاً فوقع فيها ومات ،اهداره بئراً وغطَّ  (1)ولو حفر يف دهليز
 :(2)طريقان

وحملهما ما إذا مل جيد حميصًا عن الرتدي إذا  :(4)قال اإلمام، (3)القولنيأنه على  :أحدمها
 .(5)عرف

فقوٌد فيما لو  موهذا املعىن  ،ألنه تيسر معرفتها ؛القطع أبن ال قصا  وال ضمان :الثاين
ا  إذ :ومسعت بعض أصحابنا خبراسان يقول يف األعمى :(6)قال الروايين، كان املدعو أعمىً 

دخل ف ،ولو أكره رجاًل على الدخول .وهو القياس عندي ،كان الطريق ضيقًا يلزمه القود
 .ومات لزمه القودمكرهاً ووقع 

 فرع  
ياً  حمو ] ،وهو مما يقتل غالبًا فمات لزمه القصا  ،أو خملوطاً  ،لو أوجر إنساانً مسًا صرفاً 

 (8)صا ٌ ال يلزمه به ق ،وإن كان ال يقتل غالباً وقد يقتل فهو شبه عمدٍ  ،(7)ٍح[مو كان أو غري 
ل ه غالباً وجب يقتل مث ومثل ه ،أو غريه ،وعلى هذا لو كان املوج ر ضعيفاً مبرضٍ  ،على املذهب

 .(٩)القصا 

                                                           

الدهليز: فارسٌي معرٌب، ومعناه: املدخل إىل الدار، أو: املكان الذي ما بني الباب والدار، انظر:  (1)
 .15/147، اتج العروس 1/201املصباح املنري 

 .٩/130، روضة الطالبني 10/131، الشرح الكبري 6/260انظر: الوسيط  (2)
 .10/131الشرح الكبري القول األول: جيب القصا ، والقول الثاين: ال جيب القصا ، انظر:  (3)
 .16/123انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ز(: عر. (5)
 .13/166انظر: حبر املذهب  (6)
 .٩/12٩يف )ط( و )ز(: موجياً كان أو غري موٍج، واملثبت من: روضة الطالبني  (7)
 يف )ز(: القصا . (8)
 .٩/12٩، روضة الطالبني 10/130، الشرح الكبري 12/7٩، حبر املذهب 12/85انظر: احلاوي  (٩)
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ر يف أنه يقتل غالبًا ص   ر بيمينهولو تنازع الويل واملوج  تغىن عن حلفه إبقامة سوي   ،دق املوج 
وشهد  ،رهذا احلاضولو توافقا على أنه كان من ، وإن أقام الويل بينًة وجب القصا  ،البينة
 .(1)الن أبنه يقتل غالباً متت البينةعد

 :(2)فقوالنوانزعه الوارث  ،أو كونه يقتل غالباً  ،مل أعلم كونه مساً  :قالولو 
 .ويلزمه القصا  ،رجع إىل قولهال ي   :أحدمها
 .األول يف الثانية (3)ورجح الروايين ،رجع إليهي   :والثاين

 :(4)والنقففي وجوب القصا   ،لكن أكرهه على شربه بنفسه ،ولو مل يوجره السم
والوجه أن يكون هذا كما  :(7)قال الرافعي ،أنه جيب :(6)والنووي ،(5)عند أيب املكارم أظهرمها

 .وسيأيت ،لو أكرهه أن يقتل نفسه
 فصل  

 ،م يدفعهولو قدر املفعول به على دفعه فل ،لو فعل إنساٌن آبخر شيئًا يفضي إىل اهلالك
 :(8)مراتبثالث فهذا على 

 ،هعصبكما لو فصده بغري إذنه ومل ي    (٩)]موثوقاً به[فعه دأن يكون سبباً مهلكاً و  :األوىل
اٍء قليٍل فبقي وكما لو ألقاه يف م، الدم خيرج حىت مات منه ك  ر  واملفصود قادٌر على تعصيبه وتـ  

لو حبسه فرتك تناول الطعام  (10)/وكما، ومل خيرج منه مع قدرته على اخلروج حىت مات ،مستلقياً 
                                                           

 .٩/12٩، روضة الطالبني 10/131،130، الشرح الكبري 12/85انظر: احلاوي  (1)
 .٩/130،12٩، روضة الطالبني 10/131الشرح الكبري انظر:  (2)
 .12/7٩انظر: حبر املذهب  (3)
 .10/131، الشرح الكبري 12/86والقول الثاين: ال جيب القصا ، انظر: احلاوي  (4)
 .10/131انظر: الشرح الكبري  (5)
 .٩/130انظر: روضة الطالبني  (6)
 .10/131انظر: الشرح الكبري  (7)
 .٩/131، روضة الطالبني 10/132، الشرح الكبري 6/260انظر: الوسيط  (8)
 يف )ط(: مؤثٌر فإنه، واملثبت من: )ز(. (٩)
 أ(.141/٩) (10)
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وكذا لو مل  ،وال دية ،فال قصا  ،قدرته على تناوهلما حىت مات والشراب احلاضر ين عنده مع
 .(1)حتصيلهما ولو ابلسؤال فلم يفعل لكن قدر على ،ينيكن الطعام والشراب حاضر  

ان وإن ك ،بغري إذنه فحكم القصا  كما مرَّ يف غرز اإلبرة (3)إذا فصده :(2)وقال املتويل
ديه فيجب كما لو ربط ي  ،فعدعلى الأما لو مل يقدر  ،ألنه مباٌح عند اإلذن ؛إبذنه مل جيب شيءٌ 

 .القصا 
اهتا فرتك اجملروح مداو  ،كما لو جرحه جراحًة مهلكةً   ،أن يكون السبب مهلكاً  :الثانية

 .(4)واملداواة غري واجبةٍ  ،ألن اجلرح مهلكٌ  ؛ومعاجلتها حىت مات هبا وجب القصا 
 :(5)صورتان وفيه ،أن يكون السبب مهلكاً والدفع سهالً  :الثالثة

جة البحر توقع اخلال  منه كلإن كان مغرقاً ال ي   ،ظرلو ألقاه يف ماٍء فمات به ن   :األوىل
سن حي   ىسواٌء كان امللق   ،وال بغريها لزمه القصا  ،ال ميكنه اخلروج منها ابلسباحة (6)اليت

 فإن كان ،اخلال  منه ابلسباحة كاألهنار العظيمة (7)[رجىي  ]وإن كان مغرقاً ، السباحة أو ال
وإن كان  ،ةسن السباحوكذا إن كان ال حي   ،أو مكتوفاً لزمه القصا  ،أو ضعيفاً  ،امللقى صبياً 

عه منها وإن مل مين ،وهو شبه عمدٍ  ،أو موٍج فال قصا  ،سنها لكن منعه منها عارض ريحٍ حي  
 :(8)طريقانففي القصا   ،لكن تركها حزانً وجلاجاً حىت مات ،مانعٌ 

 
 

                                                           

 .٩/131، روضة الطالبني 10/133، الشرح الكبري 6/260انظر: الوسيط  (1)
 .470، وانظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/484راجع    (2)
 )ز(: قصده.يف  (3)
 .٩/131، روضة الطالبني 10/133،132، الشرح الكبري 6/260انظر: الوسيط  (4)
 .٩/132،131، روضة الطالبني 10/133،132، الشرح الكبري 6/260انظر: الوسيط  (5)
 يف )ز(: الذي. (6)
 ، وهو الصواب.10/133يف )ط( و )ز(: ال يرجى، واملثبت من: الشرح الكبري  (7)
 .٩/132،131، روضة الطالبني 134-10/132، الشرح الكبري 6/260انظر: الوسيط  (8)
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 .أنه ال جيب :أصحهما، (1)وجهانفيه  :أحدمها
 .(2)القطع به :والثاين

 :(3)طرق  وأما الدية ففيها 
م من ومنه ،وأوىل ابلوجوب ،مرتبان على الوجهني يف القصا  وجهان (4)فيها :أحدها

 .أهنا ال جتب أيضاً  واألصح ،من غري ترتيبٍ  قولنيحكاه 
 .(5)القطع به :والثاين
 .القطع ابلوجوب :والثالث

 .دون القصا  (7)[ب]جت :اثلثها ،(6)ثالثة أوجه  ويتحرر يف وجوب القصا  والدية 
ه وفيه حياةٌ  ،غرَّقه يف املاء أبن أمسكه فيه حىت مات (8)(لو)أما  كن بقي ل ،أو خالَّ

 .(10)إىل أن مات فيلزمه القصا  قطعاً  منه (٩)[اً ]ضمن

                                                           

 .10/134،133والوجه الثاين: جيب القصا  إن أوجبنا الدية، انظر: الشرح الكبري  (1)
 أي: القطع بعدم وجوب القصا . (2)
 .٩/132، روضة الطالبني 10/133انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ز(: فيه. (4)
 : القطع بعدم وجوب الدية.أي (5)
الوجه األول: وجوب الدية والقصا ، والوجه الثاين: عدم وجوب الدية والقصا ، انظر: املطلب  (6)

 .25٩العايل حتقيق: عادل الظاهري/
 يف )ط(: جيب، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (7)
 سقط من: )ز(. (8)
 . 10/133ري يف )ط( و )ز(: ضمياً، واملثبت من: الشرح الكب (٩)
 .٩/131، روضة الطالبني 10/133انظر: الشرح الكبري  (10)
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أو  ،بئرٍ  أو لكوهنا يف ،لعظمها ؛فإن مل ميكنه اخلال  منها ،لو ألقاه يف انرٍ  :الثانية
اً بقي متأملو  ،خرج منهاأو بعد أن أ   ،أو زمناً فمات فيها ،أو صغرياً  ،أو لكونه مكتوفاً  ،(1)وهدةٍ 

 .(3)إىل أن مات لزمه القصا  (2)]ضمناً[
 :(4)طريقانففي وجوب القصا   ،ولو أمكنه التخلص منها فلم يفعل حىت مات

 .وأوىل هنا ابلوجوب ،مرتبان على الوجهني يف املاءوجهان فيه  :أحدمها
 .أنه ال جيب :عند اجلمهور واألص 

وحكاه  ،هو املذهب :(6)وقال القاضي ،أن األصح عند اجلمهور أنه جيب (5)وزعم العبادي
 .القطع بعدم الوجوب وأشهرمها ،من غري ترتيبٍ  قولنيبعضهم 

 :(8)طريقان (7)ويف الدية فيها
 .بوجوهبا (٩)/القطع :أحدمها
 .صحح مجاعٌة أهنا ال جتب ،(10)القوالنفيه  :وأشهرمها

                                                           

 .٩/331، اتج العروس 2/643الوهدة: املكان املنخفض كاحلفرة يف األرض، انظر: املصباح املنري  (1)
 . 10/134يف )ط( و )ز(: ضمياً، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)
 .٩/132، روضة الطالبني 10/134، الشرح الكبري 6/261انظر: الوسيط  (3)
 .٩/132، روضة الطالبني 10/134انظر: الشرح الكبري  (4)
قلت: وهو كما قال املصنف رمحه هللا خالفًا للعبادي، فاملعتمد من املذهب أنه ال قصا ، وهو  (5)

 .٩/132، روضة الطالبني 10/134الشرح الكبري الذي رجحه الرافعي والنووي، انظر: 
 .10/134الشرح الكبري انظر:  (6)
 يف )ز(: ففيها. (7)
 .٩/132، روضة الطالبني 10/134انظر: الشرح الكبري  (8)
 ب(.141/٩) (٩)
 .10/134أن الدية جتب، انظر: الشرح الكبري والقول الثاين:  (10)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 498 - 
 

والقوالن مأخوذان من القولني يف أن من أذن لغريه يف قتله فقتله هل  :(2)املاوردي (1)وقال
عده عن تقاال جتب وجب ضمان ما أتثر ابلنار أبول املالقاة إىل  :فإن قلنا ؟جتب ديته

 .وحكومٍة قطعاً  ،من أرش عضوٍ  ،(3)اخلروج
فليست هذه  ،من اخلروج (6)أبول املس ومتنع (5)روقد تكون النار حبيث تؤث :(4)قال اإلمام

 ؛لبدن أبول املالقاةا تصور اإللقاء يف النار حبيث ال يتأثروقد ي   ،تكلم فيهاي  الصورة ابلصورة اليت 
 .لكثافة امللبوس وغريه

 فروع  

وقال  ،ر  صَّ ق  أو انٍر فـ   ،كان ميكنه اخلروج مما ألقيته فيه من ماءٍ   :لو قال امللقي :األول
 .(8)ق الوارثرجح النووي أن املصدَّ  ،قوالن :وقيل ،فوجهان ،مل ميكنه :(7)]الوارث[

زايدة املاء  (٩)علمت  فإن كان يف موضٍع  ،كتَّفه وطرحه على الساحل فزاد املاء وأغرقه  :الثاني
 وإن كان قد يزيد وقد ال يزيد فهو شبه ،ابلبصرة فهو عمٌد يوجب القصا  (10)[دّ  م  ال  ك  ]فيه 
 .(11)فاتفق سيٌل اندٌر فهو خطأٌ حمضٌ  ،توقع الزايدةوإن كان حبيث ال ي   ،عمدٍ 

                                                           

 يف )ز(: قال. (1)
 .٩/132، روضة الطالبني 12/42،41انظر: احلاوي  (2)
 يف )ز(: غري اجملروح. (3)
 .10/134، الشرح الكبري 16/4٩انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ز(: يؤثر. (5)
 يف )ز(: ومينع. (6)
 يف )ط( و )ز(: املالك، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
 .٩/132، روضة الطالبني 10/135، الشرح الكبري 7/36انظر: التهذيب  (8)
 يف )ز(: يعلم. (٩)
 .2/244النظم املستعذب املد: السيل، انظر:  (10)
 .٩/133،132، روضة الطالبني 10/135انظر: الشرح الكبري  (11)
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ات بعد وكذا إن م ،ومل ميكنه التخلص منه لزمه القصا  ،لو خنقه حىت مات :الثالث
والذي يظهر أنه إن كان  ،منه (2)]ضمناً[وإن مل يكن  :(1)قال املاوردي، اخلنق عن قربٍ 

ال  :قال املاوردي (4)[ه  ت  وَّ ]قـ  وإن قدر املخنوق على اخلال  لفضل  ،وجب وإال فال (3)]ضمناً[
اخلالف  ويظهر جميء ،خبالف ما لو قدر على دفع الصائل فلم يدفعه فإنه جيب ،قصا 
قولني فيمن من ال (6)قوالنويف وجوب الدية  :قال ،يف وجوبه يف اإللقاء يف املاء والنار (5)املتقدم

 .(7)أمر غريه بقتله فقتله
 (٩)ىو والك   ،وسد الباب ،لو قتله ابلدخان أبن حبسه يف موضعه :(8)قال املتويل :الرابع

 .لقصا وضاق به النفس لزمه ا ،حىت اجتمع الدخان
 فصل    

أنه إن قدر على األكل والشرب أبن   (10)فقد تقدم ،لو حبسه حىت مات جوعًا وعطشاً 
أبن قدر  (12)أو ،أو حنوه ،(11)قاً ن  أو ح   ،أو خوفاً  ،كان الطعام والشراب عنده فلم يفعل حزانً 

 ،ىت ماتأو من طلبهما ح ،وإن منعه منهما ،على حتصيلهما ولو ابلسؤال فلم يفعل فال ضمان

                                                           

 .12/3٩انظر: احلاوي  (1)
 .12/3٩يف )ط( و )ز(: ضمياً، واملثبت من: احلاوي  (2)
 .12/3٩يف )ط( و )ز(: ضمياً، واملثبت من: احلاوي  (3)
 يف )ط(: موته، واملثبت من: )ز(. (4)
 .4٩7-4٩5راجع    (5)
 .12/3٩القول األول: جتب الدية، والقول الثاين: ال جتب الدية، انظر: احلاوي  (6)
 .٩/126،125، روضة الطالبني 18/375، اجملموع 3/176، املهذب 12/3٩انظر: احلاوي  (7)
 .481انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (8)
املصباح ، 1/274الكوى: مجع ك وٍَّة، وهي: الثقب يف حائط البيت كالنافذة، انظر: النظم املستعذب  (٩)

 .2/545املنري 
 .4٩5،4٩4راجع    (10)
 .25/207احلنق: الغيظ، انظر: اتج العروس  (11)
 يف )ز(: أ. (12)
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ف ابختالوخيتلف  ،اجلوع والعطش لزمه القصا  (1)فإن مضت مدٌة ميوت مثله فيها غالباً من
 فالصرب على املاء يف احلر أشق منه يف ،احلبس حراً وبرداً  (2)بزمان[و ، ]حال احملبوس قوًة وضعفاً 

هو شبه فإن مل يكن به جوٌع وعطٌش سابٌق ف ،وإن مل متضي مدٌة ميوت فيها غالباً  ،يف الربد
 :(3)فطرق  وإن كاان به  ،عمدٍ 

 .أنه ال يلزمه :أصحهما ،(4)فقوالنوإن جهله  ،أنه إن علم احلال لزمه القصا  :أظهرها
 .(7)(6)فقوالنكان عاملاً   (5)/وإن ،أنه إن كان جاهالً فال قصا  قطعاً  :والثاين
املشهور أنه ال ف ،ال جيب :فإن قلنا ، العلم واجلهلأن القولني جاراين يف حاليت   :والثالث

 :(٩)قوالن :وقيل ،وجهانفيه  ؟الدية بكماهلا (8)وهل تلزمه ،بد من ديةٍ 
 .نعم :أحدمها 
ال ونصف دية شبه العمد يف ح ،دية العمد يف حال العلمب نصف جتأنه  :وأصحهما 

 .اجلهل
فغرقت هل  (10)اً[]متاع أبمتعةٍ  ف فيما لو وضع يف سفينٍة مشحونةً اخلالف ابخلال ه  بّ  وش  

 .(11)ثالثة أوجه  فيه  ؟أو ابحلصة ،أو نصفه ،جيب عليه كل الضمان

                                                           

 يف )ز(: يف. (1)
 يف )ط(: ولو كان، واملثبت من: )ز(. (2)
، روضة 10/125،124، الشرح الكبري 7/34،33، التهذيب 57-16/54انظر: هناية املطلب  (3)

 .٩/127،126الطالبني 
 .10/125والقول الثاين: أنه يلزمه القصا ، انظر: الشرح الكبري  (4)
 أ(.142/٩) (5)
 يف )ز(: قوالن. (6)
 .15/338القول األول: جيب القصا ، والقول الثاين: ال جيب القصا ، انظر: كفاية النبيه  (7)
 يف )ز(: يلزمه. (8)
 .10/125انظر: الشرح الكبري  (٩)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (10)
 .10/125انظر: الشرح الكبري  (11)
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 وال ،فال قصا  قطعاً  ،ولو منعه الشراب دون الطعام فلم أيكل خوفاً من العطش فمات
 .(1)الوجهنيدية يف أصح 
 ،ضم نه ابليد (3)فإن كان عبداً  ،ابلطعام والشراب لكنه مات يف احلبس احملبوس   (2)ولو راعى

 أو بلسع ،أو جداٍر عليه ،أو ابهندام سقفٍ  ،نفسه (4)ف[حت]سواٌء مات  ،وإن كان حراً فال
 .(5)أو عقربٍ  ،حيةٍ 

 .كما لو منعه الطعام والشراب  ،يضمنه :(6)قال القاضي ،برداً  اه حىت ماتولو حبسه وعرَّ 
ال ق ،أو برداً  ،أو عطشاً  ،أو ثيابه يف مفازٍة فمات جوعاً  ،أو ماءه ،(7)]زاده[ولو أخذ 

لو  :(11)وقال املاوردي، (10)والرافعي ،(٩)وجزم به املتويل ،ال يضمنه على الصحيح :(8)القاضي
نعه من طعام نفسه فإنه يضمن م (13)كما لو  ،الطعام أنه يضمن ديته (12)قيل يف منع املضطر

من سد فصاده حىت  (15)نع من افتصدمبنع الطعام من احملبوس م (14)وأحلق الغزايل، ديته
 .(16)مات

                                                           

 .٩/127روضة الطالبني ، 10/125والوجه الثاين: وجوب الدية، انظر: الشرح الكبري  (1)
 يف )ز(: رأى. (2)
 يف )ز(: عمداً. (3)
 يف )ط(: حتم، واملثبت من: )ز(. (4)
 .٩/127، روضة الطالبني 10/125انظر: الشرح الكبري  (5)
 انظر: املصدرين السابقني. (6)
 ، وهو الصواب.10/125يف )ط( و )ز(: رداءه، واملثبت من: الشرح الكبري  (7)
 .484،483انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (8)
 انظر: املصدر السابق. (٩)
 .10/126،125انظر: الشرح الكبري  (10)
 .15/173انظر: احلاوي  (11)
 يف )ز(: النظر. (12)
 يف )ز(: زايدة: "مذهباً" بعد قوله: لو، وهي غري صحيحة. (13)
 .110انظر: فتاوى الغزايل    (14)
 اقتصد. يف )ز(: (15)
 .٩/127، روضة الطالبني 10/126،125انظر: الشرح الكبري  (16)
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 يف اجتماع السبب واملباشرة :الطرف الثالث
 فالقصا  والضمان على ،أو السبب ،أنه إذا اجتمع الشرط مع املباشرة (2)عليه (1)وتقدم

 ،جرحه أو ،فإذا أمسك إنسااًن حىت قتله غريه ،أو املتسبب دون صاحب الشرط ،املباشر
 .(4)(3)[ر  زَّ ع  يـ  و  ]لكنه أيمث  ،كفالقصا  أو الضمان على الثاين دون املمس  

فالقصا  أو  ،ه إنساانً غري   (5)]فيها[ى أو غريه فردَّ  ،يف حمل عدوانٍ  وكذا لو حفر بئراً 
وأ حلق ابحلفر والرتدية ما إذا كان شخٌص يرمي  ،(7)املردي دون احلافر وقد تقدم (6)الضمان على

واملقدّ م   ،احلافرفالرامي ك ،فـ ق دَّم  آخر صبياً إىل اهلدف فأصابه السهم ،إىل هدٍف فأرسل سهماً 
 .(8)كاملردي فعليه الضمان

أو  ،أو املباشرة السبب ،فإما أن يغلب السبب املباشرة ،وإذا اجتمع السبب واملباشرة
 .(٩)يعتدال

مع  (10)]عدواانً[أبن خيرجها عن كوهنا  ،أن يغلب السبب املباشرة :املرتبة األوىل
ا يوجب أو مب ،أو جالده ،كما لو شهدوا عليه مبا يوجب احلد فقتله القاضي  ،هلا (11)[يدهلتو ]

م دون فالقصا  أو الدية عليه ،تعمدان :مث رجعوا وقالوا ،أو وكيله ،القصا  فقتله الويل

                                                           

 .48٩راجع    (1)
 يف )ز(: وقد تقدم. (2)
 يف )ط(: ويعذر، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (3)
 .٩/133، روضة الطالبني 10/136،135انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ط(: هبا، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ز(: إذا. (6)
 .48٩راجع    (7)
 .٩/133، روضة الطالبني 10/136انظر: الشرح الكبري  (8)
 .10/136انظر: الشرح الكبري  (٩)
 يف )ط(: غالباً، واملثبت من: )ز(. (10)
 يف )ط(: توكيده، واملثبت من: )ز(. (11)
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بغري حٍق  (2)/وكذا لو أمر السلطان رجالً بقتل إنسانٍ ، والوكيل ،والويل ،واجلالد ،(1)(القاضي)
رجه عن أن أما لو مل خي ،جيب القصا  على السلطان دون املباشر ،فقتله وهو ال يعلم احلال

 ؛شهودفال ضمان على ال ،أبن اعرتف الويل أبنه كان يعلم أهنم شهدوا ابلزور ،يكون عدواانً 
 .(3)أنه يلزمهم القصا  :وجه  وفيه  ،ألن شهادهتم صارت شرطاً ال سبباً 

ر بسيٍف كما لو رمى إنساانً من شاهٍق فتلقاه آخ  ،أن يكون السبب مغلوابً  :املرتبة الثانية
لقي على وجيب على املت ،فال جيب القصا  على امللقي ،فقتله قبل وصوله إىل األرض

أهل الضمان  سواءٌ كان القادم من ،سواءٌ عرف امللقي أن املتلقي يتلقاه ابلسيف أو ال ،الصحيح
هذا الوجه  (4)وخص الرافعي ،جيب على امللقي :وقيل ،جيب عليهما :وقيل ،أو ال كاحلريب

أبنه لو ألقى إنسااًن على سكنٍي  (5)وجزم اإلمام ،وغريه صرح أبنه يف القصا  أيضاً  ،ابلدية
 .(7)وبينهما فرقٌ  ،الضمان عليهما نصفني (6)فإن ،بيد إنساٍن فتلقاه صاحبها هبا

 تل آخرأكره إنساٌن إنسااًن على قكما لو   ،أن يعتدل السبب واملباشرة :املرتبة الثالثة
ا  املكره  وجيب القصا  على ،اإلمث عن املكر ه ف اإلكراهوال خيف   ،إمث القتل (8)(قطعاً )فقتله أمث 

 :(10)طرق  ويف وجوبه على املكر ه  ،(٩)بكسر الراء على املذهب كما مرَّ 

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 ب(.142/٩) (2)
 .٩/133، روضة الطالبني 136، 130-10/128انظر: الشرح الكبري  (3)
 .10/137انظر: الشرح الكبري  (4)
 .16/577انظر: هناية املطلب  (5)
 يف )ز(: أبن. (6)
، كفاية 135-٩/133، روضة الطالبني 138-10/136، الشرح الكبري 7/35انظر: التهذيب  (7)

 .341-15/33٩النبيه 
 سقط من: )ز(. (8)
 .4٩0راجع    (٩)
،  ٩/135، روضة الطالبني 10/13٩، الشرح الكبري 6/263، الوسيط 12/71انظر: احلاوي  (10)

 .15/344،343كفاية النبيه 
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 .وهو آمثٌ قطعاً  ،أنه جيب أيضاً  :أصحهما ،(1)قوالنفيه  :أحدها
 :(3)طريقان (2)[ماحمله]ويف 

وسائر  ،أو متغلبٍ  ،أو بغيٍ  ،سواٌء كان إمام عدلٍ  ،هٍ أهنما مطلقان يف كل مكر   :أظهرمها
 .الناس
لى أو أمري طائفٍة خرجوا ع ،أو انئبه ولو على إقليمٍ  ،أهنما فيما إذا أكرهه اإلمام :(4)وىلوأَ 

قال  ،رهه غري هؤالء فيجب القصا  قطعاً أما لو أك ،اإلمام بتأويٍل وتغلبوا على بلدةٍ 
أما من يعتقد صحته  ،هذا يف حق من ال يعتقد صحة ما صار إليه اخلارجون :(5)املاوردي

 .العادلاإلمام  (6)ر[ة أم  يف حقه على هذه الطريق هر أم  ]ف
 ،إن كان غريه (7)[وجوبهبو ] ،القطع بعدم وجوبه إن كان املكر ه السلطان :والطريق الثاين

 .(8)بغريهمقتضاه إحلاق انئب السلطان و  ،وتنزيل القولني عليهما
 .(٩)اً وجب القصا  على املكر ه قطعاً أن املكره ابلكسر إذا كان حربي :والثالث

 التفريع
وله أن  ،فللويل أن يقتص منهما ،شريكان يف القتل افهم (10)جيب القصا  عليه :إن قلنا

وإن اقتضى احلال  ،أو أيخذ منه نصف الدية ،عن اآلخر (11)[ويعفو  ]يقتص من أحدمها 

                                                           

 .10/13٩بري الشرح الكوالقول الثاين: أنه ال جيب عليه القصا ؛ ألنه قتل دفعاً عن نفسه، انظر:  (1)
 يف )ط(: حمله، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/135، روضة الطالبني 10/13٩، الشرح الكبري 12/76انظر: احلاوي  (3)
 يف )ز(: والثاين. (4)
 .12/76انظر: احلاوي  (5)
 يف )ط(: وأمره يف حقه على هذه الطريقة كما مر، واملثبت من: )ز(. (6)
 .15/344يف )ط( و )ز(: ولوجوبه، واملثبت من: كفاية النبيه  (7)
 .15/344انظر: كفاية النبيه  (8)
 انظر: املصدر السابق. (٩)
 أي: على املكر ه.  (10)
 يف )ط(: يعفوا، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (11)
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 ،عليه (1)[ب]جيال  :وإن قلنا ،أو ابلعفو وجبت عليهما نصفني ،الدية بعدم التكافؤوجوب 
 :(2)وجهان :وقيل ،قوالنففي الدية 
 .(3)وصححه البغوي ،ال جتب :أحدمها

 .أهنا جتب :(4)وهو املنصو  وأصحهما
وجوب  ويقول يف وجوهبا قوالن مرتبان على قويل   ،فرع وجوهبا على هذا القولومنهم من مل ي  

 .(6)جتب وجب عليه نصفها :فإن قلنا ،وأوىل أبهنا جتب ،(5)/القصا 
جع على ر يمث  ،أهنا جتب عليهما مجيعاً  :خاصًة وجهاً انفرد به (7)وذكر الغزايل يف الوسيط

ح ورجَّ  ،(8)مامد فيه اإلتردَّ  ؟وعلى املشهور تكون نصف الدية على عاقلته أو يف ماله ،هاملكر  
 .(10)أهنا يف ماله (٩)النووي

وعلى هذا ففي  ،جتب :أصحهما ،(11)وجهانففي الكفارة  ،ال جتب الدية :وإن قلنا
 .(14)ثبوته :أظهرمها ،(13)وجهاناملرياث  (12)]حرمان[

                                                           

 يف )ط( و )ز(: جتب، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 .٩/135، روضة الطالبني 10/140،13٩، الشرح الكبري 6/263انظر: الوسيط  (2)
 .7/65انظر: التهذيب  (3)
 .27٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (4)
 أ(.143/٩) (5)
 .280،27٩انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (6)
 .6/263وسيط انظر: ال (7)
 .16/116انظر: هناية املطلب  (8)
 .٩/135انظر: روضة الطالبني  (٩)
 .10/140انظر: الشرح الكبري  (10)
 .10/140والوجه الثاين: ال جتب الكفارة؛ ألنه كاآللة، انظر: الشرح الكبري  (11)
 يف )ط(: جراين، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (12)
 .6/263والوجه الثاين: عدم الثبوت، انظر: الوسيط  (13)
، روضة الطالبني 10/140، الشرح الكبري 6/263، الوسيط 16/116انظر: هناية املطلب  (14)

٩/135. 
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 فصل  
ر أنه فإن ظن املأمو  ،أو غريه بقتل إنساٍن ظلماً فقتله (1)افيَّ أو انئبه الس   ،إذا أمر السلطان

وأما اآلمر فعليه  ،ر  فّ  ك  رضي هللا عنه أن ي   (2)واستحب الشافعي ،يقتله حبٍق فال شيء عليه
 ،وجهانه ل أمره منزلة اإلكراففي تنزم  ،وإن علم أنه يقتله ظلماً  ،أو الدية والكفارة ،القصا 

 :(3)قوالن :وقيل
 (5)والقصا  والدية والكفارة ،اإلمث (4)]إال[ فعلى هذا ليس على السلطان ،ال :أحدمها

 .تتعلق ابملأمور
 :(7)بأمرينووجهوه  ،هو املنصو  :(6)وقال القاضي ،نعم :واثنيهما

أبنه  (٩)واعرتض عليه الرافعي ،عند املخالفة (8)أنه يعلم من حاله السطوة :أحدمها
اإلكراه  وف منه قد يكون مما ال حيصل بهمث املخ   ،وقد يرتجح عفوه ،يعفو كما يسطو (10)(قد)

 (12)ومقتضاه أن ال يكون األمر إكراهاً إال من السلطان الذي تغلب ،(11)بس[كاحل]على القتل 

                                                           

 .1/468السياف: اجلالد، أو هو من يكلفه السلطان لضرب أعناق اجلناة، انظر: املعجم الوسيط  (1)
 .6/44انظر: األم  (2)
،  ٩/13٩، روضة الطالبني 10/146،145، الشرح الكبري 16/122،121انظر: هناية املطلب  (3)

 .15/350،34٩كفاية النبيه 
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ط(: زايدة: "وهي" بعد قوله: والكفارة، وهي غري صحيحة. (5)
 .15/350انظر: كفاية النبيه  (6)
 .٩/13٩، روضة الطالبني 10/146، الشرح الكبري 6/264،263انظر: الوسيط  (7)
، اتج العروس 1/276السطوة: القهر واإلذالل والبطش بشدٍة، انظر: املصباح املنري  (8)

38/277،276. 
 .10/146انظر: الشرح الكبري  (٩)
 سقط من: )ز(. (10)
 ، وهو الصواب.10/146يف )ط( و )ز(: كاخلنق، واملثبت من: الشرح الكبري  (11)
 يف )ز(: يغلب. (12)
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د شى ذلك منه عنوأن ي لحق به كل متغلٍب خي   ،إكراهًا يف القتل (1)منه السطوة مبا يكون
نه ال رجٍل أويكون شبيهاً ابخلالف فيما إذا ع لم من ح ،أو غريه (2)سواٌء كان سبباً  ،املخالفة

 .(3)إذا اقرتض رد زائداً 
لو أمر السيد  خبالف ما ،أن طاعة السلطان واجبٌة يف اجلملة فال ميكن خمالفته :وثانيهما

ا السطوة اف من خمالفتهملنا أمر السلطان واملتغلب اللذ ين خي  فإن نزَّ  ،(4)وفيه نظٌر لإلمام ،عبده
 :(5)اإلكراه املتقدمة يف األوجه الثالثةففي وجوب القصا  على اآلمر واملأمور  ،منزلة اإلكراه
 .ب عليهماجي :أصحها
 .ب على اآلمر خاصةً جي :والثاين
 .ب على املأمور خاصةً جي :والثالث

أو املتغلب الذي ال  ،وأما إذا أمر الزعيم، أهل العدل وأمر صاحب شوكة البغاة كأمر إمام
اف من خمالفته السطوة ابلقتل ففعل املأمور على املأمور و  ،فليس على اآلمر إال اإلمث ،خي 

 .(6)اعتقده حمقاً يف ذلك أو مبطالً  سواءٌ  ،القصا 
 ،زت أن يكون ذلك على قول بعض الفقهاءلكين جوَّ  ،علمت أنه ظلمٌ  :ولو قال املأمور

ل عليه ومح ،جيب القصا  عليهما :قال أبو علي الطربي ،وأن السلطان أداه اجتهاده إليه
 .(7)رضي هللا عنهنصاً رووه عن الشافعي 

 
 
 

                                                           

 يف )ز(: مما ال يكون. (1)
 يف )ز(: شبيهاً. (2)
 .285،284، املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/10/146انظر: الشرح الكبري  (3)
 .16/122،121انظر: هناية املطلب  (4)
 .15/351، كفاية النبيه ٩/13٩، روضة الطالبني 10/146، وانظر: الشرح الكبري 503راجع    (5)
 .٩/140،13٩، روضة الطالبني 10/147،146انظر: الشرح الكبري  (6)
 .15/351، كفاية النبيه 10/146، الشرح الكبري 6/44انظر: األم  (7)
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 فرع  
خلص والكاتب ذو قهٍر ال يت ،كتب رجٌل إىل رجٍل كتاابً بقتل رجلٍ   لو :(2)(1)/قال الروايين

 .(3)وجهانفيه  :وقيل ،هو كاملتلفظ ابألمر به :قيل ،املكتوب إليه إال ابمتثاله
 الثانية

طاعة  (5)[رىي]زاً ال كان العبد ممي    (4)[إن]ف ،لو أمر السيد عبده بقتل إنساٍن ظلمًا فقتله
وليس  ،عل ذلك إكراهاً يف حقهوال جي   ،به لزمه القصا  قطعاً  (6)سيده الزمًة يف كل ما أيمره

 ،رقبتهأو كان العبد مراهقاً تعلق الضمان ب ،فإن عفى الويل عن القصا  ،على السيد إال اإلمث
 .(7)وكذا لو أمره إبتالف ماٍل فأتلفه

أو أعجمياً يرى طاعة السيد واجبًة  ،(10)(٩)[ايً ر ضا]أو جمنوانً  ،(8)]مييز[وإن كان صغرياً ال 
 ،ه سب عاً كما لو أغرى ب  ،والضمان على السيد ،ويبادر إىل امتثاهلا فهو كاآللة ،يف كل أوامره

يتعلق املال برقبة العبد يف أصح  (11)[ال]و  ،قطعخبالف ما لو أكرهه على سرقٍة فإن السيد ال ي  
ومل  ،إن كان العبد يبادر إىل ما يؤمر به ،وكذا احلكم لو أمر به عبد غريه ففعل، (12)الوجهني

                                                           

 ب(.143/٩) (1)
 .286انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (2)
الوجه األول: أنه كاملتلفظ، والوجه الثاين: ليس هو كاملتلفظ، انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل  (3)

 .286الظاهري/
 يف )ط(: وإن، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ط(: ترى، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ز(: أيمر. (6)
 .٩/140، روضة الطالبني 10/147، الشرح الكبري 7/6٩انظر: التهذيب  (7)
 يف )ط(: مميزاً، واملثبت من: )ز(. (8)
 .10/147يف )ط( و )ز(: ضاوايً، واملثبت من: الشرح الكبري  (٩)
 . 38/466، اتج العروس 2/361الضاري: املتوحش اجلريء، انظر: املصباح املنري  (10)
 ثبت من: )ز(.يف )ط(: فال، وامل (11)
 .10/147والوجه الثاين: يتعلق املال برقبته؛ ألنه عبٌد صدر منه اإلتالف، انظر: الشرح الكبري  (12)
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وإذا مل  ،اآلمر قيمته لسيده فعلى ،يع فيهيتعلق برقبته فب   :فإن قلنا ،يفرق بني أمر سيده وغريه
 .(4)(3)]اآلمر السيد[وكذا لو كان  ،(2)باقي[ال]قيمته ابلواجب فعلى اآلمر  (1)تف

 ،نوانً ضمنه اآلمرأو جم ،فإن كان صغرياً  ،ولو أمر أجنيٌب مثل هذا العبد بقتل نفسه فقتلها
 .(5)حبالٍ د وجوب الطاعة يف قتل نفسه ألنه ال يعتق ؛وإن كان أعجمياً فال

 ،نه قاتالً ألنه ال يظ ؛أو فتح عرٍق على مقتٍل فالنص أنه ال يضمنه ،جراحٍ  (6)ولو أمره ب ب طّ  
 .(7)فيجوز أن يعتقد لزوم الطاعة فيه

هذا التفصيل  القصا  على (10)[فليكن] ،كان األجنيب اآلمر عبداً   (٩)وإن :(8)قال الرافعي
 .على ما سيأيت نظريه

إن كان هلما  :(11)قال البغوي ،أو جمنوانً حراً بقتل إنساٍن فقتله ،حراً ولو أمر رجٌل صبيًا 
وإن  ،مده عمدٌ ع :وجتب الدية يف ذمة املأمور مغلظًة إن قلنا ،متييٌز فليس على اآلمر إال اإلمث

أو   ،ؤمران بهومها يتسارعان إىل ما ي ،وإن مل يكن هلما متييزٌ  ،على عاقلته فمخففةً  طأٌ خ :قلنا

                                                           

 يف )ز(: يف. (1)
 .٩/140يف )ط( و )ز(: الثاين، واملثبت من: روضة الطالبني  (2)
 يف )ط(: األمر للسيد، واملثبت من: )ز(. (3)
، كفاية النبيه ٩/140، روضة الطالبني 10/147، الشرح الكبري 7/6٩انظر: التهذيب  (4)

15/348،347. 
 .٩/141،140، روضة الطالبني 10/147، الشرح الكبري 12/7٩انظر: احلاوي  (5)
 .1٩/154، اتج العروس 1/51البط: الشق، انظر: املصباح املنري  (6)
 .٩/141الطالبني ، روضة 10/147انظر: الشرح الكبري  (7)
 .10/147انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ز(: فإن. (٩)
 يف )ط(: فاليكن، واملثبت من: )ز(. (10)
 .7/6٩،68انظر: التهذيب  (11)
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 (1)اولو أمر أحدمه، وليًا كان أو أجنبياً  ،فالقصا  أو الدية على اآلمر ،اجملنون ضارايً كان 
 .(2)فعلى اآلمر القصا  ،بقتل نفسه ففعل

ي تعلق فف ،من أحدٍ  ثٍّ أو أتلفا مااًل من غري ح   ،أو اجملنون ،تل مثل هذا الصيبولو ق  
 .(3)املتقدم يف التعليق برقبة العبد الضمان مباهلما اخلالف
لى فسقط فهلك وجبت الدية ع ،أو نزول بئٍر ففعل ،بصعود شجرةٍ  (4)ولو أمر من ال مييز

 .(5)مميزاً عاقالً فال شيء على اآلمروإن كان  ،عاقلة اآلمر
 فرعان

الصيب  عمد :فإن قلنا ،صغريًا مميزًا على قتل إنساٍن فقتله (6)/لو أكره رجلٌ  :أحدمها
عمده  :إن قلناو  ،ويف مال الصيب نصف الدية حالًَّة مغلظةً  ،فعلى املكره ابلكسر القود ،عمدٌ 
 ،ؤجلةً وعلى عاقلة الصيب نصف الدية خمففًة م ،فعلى املكر ه نصف الدية مغلظًة حالَّةً  ،أٌ خط

 (8)[تلزمه]احلر هل  هكر  يبتين على أن امل ،فتتعلق الدية برقبته :(7)قال اإلمام ،فإن كان الصيب عبداً 
يف تعلقها برقبة  (٩)ففي تعلقها برقبته اخلالف املتقدم ،ال :وإن قلنا ،نعم فنعم :إن قلنا ؟الدية

وخمففًة إن جعلناه  ،عمده عمدٌ  :مغلظًة إن قلنا وتكون الدية .انتهى ،(10)العبد األعجمي
 .(11)خطأً 

                                                           

 يف )ز(: أمرامها. (1)
 .٩/141، روضة الطالبني 10/148،147انظر: الشرح الكبري  (2)
 .٩/141، روضة الطالبني 10/148، وانظر: الشرح الكبري 508راجع    (3)
 يف )ز(: صبياً ال مييز. (4)
 .٩/141، روضة الطالبني 7/6٩انظر: التهذيب  (5)
 أ(.144/٩) (6)
 .16/125انظر: هناية املطلب  (7)
 يف )ط(: يلزمه، واملثبت من: )ز(. (8)
 .16/11٩،118املتقدم عند اإلمام، انظر: هناية املطلب  (٩)
 يف )ز(: األعمى. (10)
 .٩/141،136، روضة الطالبني 10/148،141انظر: الشرح الكبري  (11)
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عل أمره جنفإن مل  ،أو نزول بئٍر ففعل وهلك ،لو أمر اإلمام رجاًل بصعود شجرةٍ  :الثاني
فإن كان يتعلق  ،وإن جعلناه إكراهاً  ،كما لو أمره به واحٌد من الناس  ،إكراهًا فال ضمان

 .(1)لحة املسلمني فالضمان على عاقلتهمبص
 فصل  

ق وكل ما كان إكراهًا يف الطال :قال بعضهم ،اإلكراه يف كتاب الطالق تفصيل (2)تقدم
وأخذ  ،والصحيح أنه ال يكفي يف اإلكراه على القتل التخويف ابلضرب ،فهو إكراٌه يف القتل

فلو  ، املوتأو ضرٍب كثرٍي يفضي إىل ،أو بقطعٍ  ،أو جبرحٍ  ،بل ال بد من التهديد ابلقتل ،املال
وجب القصا  على  (3)[تلق  ف]أو ضرٍب ال يفضي إىل املوت  ،أو إتالف مالٍ  ،هدده ابحلبس
ه وال بد أن يكون املكر ه ال يقدر على دفع املكر   ،وال قصا  على اآلمر قطعاً  ،املباشر قطعاً 

عله بكل ما لو ف حيصل اإلكراه على القتل ابلتهديد :(4)وقال القاضي، أو غريه ،عن نفسه بقتلٍ 
 .(5)لزمه فيه القصا 

الصحيح عندي أنه  :قال الروايين ،فوجهان (6)ولدك[ قتلت]اقتل فالاًن وإال  :ولو قال
 .(7)ولده كنفسهألن  ؛إكراهٌ 

 
 
 
 
 

                                                           

 .٩/142،141، روضة الطالبني 10/148انظر: الشرح الكبري  (1)
 .8ب/66انظر: اجلواهر البحرية ل  (2)
 يف )ط(: بقتل، واملثبت من: )ز(. (3)
 .15/344انظر: كفاية النبيه  (4)
 .8/341، النجم الوهاج ٩/128، روضة الطالبني 10/128و  562-8/560انظر: الشرح الكبري  (5)
 ، وهو الصواب.4/1507يف )ط( و )ز(: قتلتك، واملثبت من: عجالة احملتاج  (6)
 .4/1507، عجالة احملتاج 10/107والوجه الثاين: أنه ليس إبكراٍه، انظر: حبر املذهب  (7)
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 :صور  ويف الفصل

قصا  على ففعلوا وجب ال ،كره اثلثًا على قتل رابعٍ لو أكره إنسااًن على أن ي   :األوىل
فإن مل  ،هيف وجوبه على املكر   القوالنويف وجوبه على الثالثة األخرية  ،األول على املذهب
 .(2)ههكل واحٍد على مكر    (1)رجعوقلنا ابلرتاجع  ،نوجبه وأوجبنا الدية

 ،لى قتل معنيٍ فهذا ختيريٌ بينهما ال إكراهٌ ع ،اقتل زيداً أو ع مراً وإال قتلتك :لو قال :الثانية
 :ا قالويظهر ذلك فيما إذ ،ل إال اإلمثئعلى القاوال شيء  ،فمىت قتل أحدمها لزمه القصا 

وفيه  ،(3)واستشكله القاضي ،فإنه يكون خمتارًا يف قتل كٍل منهم ،اقتل واحدًا من أهل البلد
ل وعلى هذا جييء يف إجياب القصا  على القات ،وجييء مثله يف الطالق ،أنه إكراهٌ  :وجه  

 عني   د  ص  فينبغي أن يتخرج وجوبه عليه على اخلالف يف أن ق   ،وأما املكره ابلكسر، (4)القوالن
 .(6)فإن شرطناه مل جيب وإال وجب ؟العمديةشرتط يف ي   (5)/الشخص هل
على املكر ه  ففي وجوب القصا  ،فقتل نفسه ،اقتل نفسك وإال قتلتك :لو قال :الثالثة

 :(7)قوالن
ا إن أوجبناه ونصفه ،وعليه الدية إن مل نوجب القصا  على املكر ه ،أنه ال جيب :أظهرمها

 .(8)عليهما
                                                           

 يف )ط( و )ز(: زايدة: على، بعد قوله: رجع، وهي غري صحيحة. (1)
 .15/347، كفاية النبيه 10/145، الشرح الكبري 6/264، الوسيط 16/120انظر: هناية املطلب  (2)
 .16/54انظر: كفاية النبيه  (3)
القول األول: جيب عليه القصا ، والقول الثاين: ال جيب عليه القصا ، انظر: عجالة احملتاج  (4)

4/1508. 
 ب(.144/٩) (5)
، كفاية النبيه ٩/13٩،138، روضة الطالبني 10/145، الشرح الكبري 6/264انظر: الوسيط  (6)

 .4/1508، عجالة احملتاج 16/55،54
ض على هذان القوالن عدة اعرتاضات ليس هذا موضع بسطها، وللرجوع واالستزادة  (7) قلت: واعرت 

 .٩/137، روضة الطالبني 10/143، الشرح الكبري 6/264انظر: الوسيط 
 يف )ز(: عليها. (8)
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ن لزمه يف إأو غريه لزمه كمال الدية و  ،فلو اقتضى احلال الدية بعفوٍ  ،أنه جيب :واثنيهما
على شرب سٍم قاتٍل فشربه  (2)[أكرهه]القوالن فيما لو  (1)[وجيري]، غري هذه الصورة نصفها

 .أما لو جهله فعلى املكر ه القصا  ،عاملاً به
قاله أبو احلسن  ،أو إصبعك وإال قتلتك كان ذلك إكراهاً  ،اقطع يدك :قال (3)[لو]و 

 .(5)ال يكون إكراهاً  :وقال القاضي ،(4)العبادي
وب الدية إذا ففي وج ،فهذا إذٌن يف القتل وإكراهٌ  ،اقتلين وإال قتلتك :لو قال :الرابعة

 ،يبتنيان على أن الدية جتب للورثة ابتداًء عقب موت القتيل (6)[قوالن] قتله عند جترد اإلذن
وال يؤثر إذنه ) ،فعلى األول جتب ؟إليهم (7)أو جتب للقتيل يف آخر جزٍء من حياته مث تنتقل

القطع  :وأصحهما أشهرمها ،(8)طريقانويف القصا  ، وعلى الثاين وهو األصح ال جتب ،فيها

                                                           

 يف )ط(: وجتري، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ط(: أكرهها، واملثبت من: )ز(. (2)
 ملثبت من: )ز(.يف )ط(: فلو، وا (3)
 .10/143انظر: الشرح الكبري  (4)
 .٩/137، روضة الطالبني 10/143انظر: الشرح الكبري  (5)
 . 10/143سقط من )ط( و )ز(، واملثبت من: الشرح الكبري  (6)
 يف )ز(: ينتقل. (7)
والطريق الثاين: القول بوجوب القصا ، وعدم وجوب القصا ، انظر: الشرح الكبري  (8)

10/144،143. 
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ويتخرج  ،(5)هو منصو ٌ  :وقيل ،(4)القولنيرج على خي   :(3)(2)وقال الصعلوكي ،(1)(أبنه ال جيب
 .(6)ثالثة أوجه   فيهما

 :أصحهما ،أيضاً  (7)وجهانففي الضمان قصاصاً أو ديًة  ،ولو أذن له يف قتل عبده ففعل
 :على القولني فيما إذا قال رجخي   :(8)قال القفال ،فعلى هذا لو قطع طرفه فمات ،أن ال ضمان

 ،هذا يسقط هنا فعلى ،ألنه أكثر مما أمره به ؛ففي قوٍل يصح ،بع أبلٍف فباع أبلٍف وثوبٍ 
ولو أذن ، (10)وفيه حبٌث يف الشرح ،(٩)]يسقط[ فعلى هذا ال ،للمخالفة ؛وعلى قوٍل ال يصح

 .(11)وال ديةٌ  ،له يف قطع يده فقطعها مل يلزمه قصا ٌ 

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
تفقه  ،ابوريمث العجلي النيس حممد بن سليمان بن حممد اإلمام أبو سهل الصعلوكي احلنفي نسباً هو:  (2)

قات الشافعية ، انظر: طبوستني وثالمثائة تويف يف ذي القعدة سنة تسعٍ  على أيب إسحاق املروزي،
 .1/151،150، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 173-3/167الكربى للسبكي 

 .10/144انظر: الشرح الكبري  (3)
 .10/144،143ومها: الوجوب، وعدم الوجوب، وهذا هو الطريق الثاين: انظر: الشرح الكبري  (4)
 .10/144،143انظر: الشرح الكبري  (5)
الوجه األول: أهنما يسقطان، والوجه الثاين: ال يسقطان وجيبان، والوجه الثالث: ال جيب القصا   (6)

، 10/144،143، الشرح الكبري 7/71،70، التهذيب 6/265،264وجتب الدية، انظر: الوسيط 
 .٩/138،137روضة الطالبني 

 .6/264والوجه الثاين: وجوب الضمان، انظر: الوسيط  (7)
 .2٩6انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (8)
 يف )ط(: يصح، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (٩)
 .10/144،143انظر: الشرح الكبري  (10)
، الشرح الكبري 7/71، التهذيب 6/265،264، الوسيط 2/173انظر: املهذب  (11)

 .٩/138،137، روضة الطالبني 10/144،143
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 وط القصا ويف سق ،إلنساٍن يف قتله وقطع  طرفه مل يسقط الضمان قطعاً  (1)ولو أذن عبدٌ 
أما إذا انضم اإلكراه إىل اإلذن  ،هذا كله يف اإلذن اجملرد ،(2)وجهانإذا كان املأذون له عبدًا 
 .(3)فسقوط القصا  أقوى

وإن أوجبناها ابتىن على  ،اإلذن فعند اإلكراه أوىل (4)[رد]جتفإن مل نوجبها عند  ،وأما الدية
وهو  ،هكذا قالو   ،نعم فعليه نصفها وإال فال :إن قلنا ؟نصف الدية أم ال (5)أن املكر ه هل تلزمه

ية ويرجع هبا أما على القول أبنه يغرم الد ،ظاهٌر على القول أبنه يغرم نصف الدية وتستقر عليه
كله إذا أمكن دفع املكر ه على قتل نفسه بغري   (6)هذا ،على املكر ه فينبغي أن ال يغرم شيئاً 

بل أطلق  ،ألنه صائلٌ  ؛فال ضمان قطعاً  (7)]دفعاً[ فقتله أما إذا مل ميكن دفعه إال ابلقتل ،القتل
 ،سالمٌ فإن مل يقتله فهو است ،اقتلين وإال قتلتك :إذا قال :فقال (٩)/ذلك (8)أبو احلسن العبادي
 .(11)أو ال (10)عني القتل طريقاً إىل دفعهومل يفرق بني أن يت ،وإن قتله فهو دفعٌ 

وقال  ،اقطع يدي :كما لو قال  ،ال حي  دم  :قال بعضهم ،اقذفين وإال قتلتك :ولو قال
ما قاله  :وقال بعضهم ،األول (14)الصواب :(13)قال النووي ،الصحيح أنه جيب :(12)البغوي

                                                           

 يف )ز(: عند. (1)
 .10/144الشرح الكبري الوجه األول: وجوب القصا ، والوجه الثاين: سقوط القصا ، انظر:  (2)
 .٩/138، روضة الطالبني 10/144انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ط(: جمرد، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ز(: يلزمه. (5)
 يف )ز(: وهذا. (6)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (7)
 .10/144انظر: الشرح الكبري  (8)
 أ(.145/٩) (٩)
 يف )ز(: لدفعه. (10)
 .8/345، النجم الوهاج ٩/138، روضة الطالبني 10/144انظر: الشرح الكبري  (11)
 .7/71،68انظر: التهذيب  (12)
 .٩/138انظر: روضة الطالبني  (13)
 يف )ز(: والصواب. (14)
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قاله  ويؤيد القول أبنه ال جيب عند اإلكراه ما ،واخلالف فيه مشهورٌ  ،البغوي يف اإلذن اجملرد
 .(2)فقذفه ال حد على واحٍد منهما خرأنه لو أكرهه على قذف آ :(1)القاضي

 فرع  
 ،إىل املائة للدية والكفارة قتله الحتاج (3)فلو ،اقتل فالانً وإال أتلفت عليك مائةً  :لو قال
ة ألنه ال فرق بني تلف املال عليه جبهة الكفار  ؛تمل أن ال يكون هذا إكراهاً حي   :(4)قال الروايين

وذلك مينع كونه حممواًل على القتل خوفًا من إتالف املائة  ،الضربوجبهٍة أخرى يف  ،والدية
وإبخراجها  ،احلاصل إبتالف املائة عليه عاجلٌ  الضربألن  ؛نه إكراهٌ إ :تمل أن يقالوحي   ،عليه

 ،ايدة ضررٍ ففي إتالف املائة ز  ،الكفارة على الرتاخي :وجيوز أن يقال ،يف الدية والكفارة آجلٌ 
 .(5)اجلناية على النفس يكون إكراهاً  غريوالفرع على أن التخويف ب

 فصل  

 :ر صوففيه  ،إذا قلنا إبجياب القصا  على املكر ه واملكر ه معاً وهو الصحيح

واآلخر فوقه وجب القصا  على املكافئ دون  ،ًا للمقتولؤ لو كان أحدمها كف :األوىل
على )أو ذمٌي مسلماً على قتل ذمٍي وجب القصا   ،فلو أكره عبٌد حراً على قتل عبدٍ  ،اآلخر

ب أو مسلٌم ذميًا على قتل ذمٍي وج ،ولو أكره حٌر عبداً على قتل عبدٍ  ،احلامل دون احملمول
 .(7)على احملمول دون احلامل (6)(القصا 

                                                           

 .10/144انظر: الشرح الكبري  (1)
 .8/148، املهمات 10/145،144انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: ولو. (3)
 .10/106انظر: حبر املذهب  (4)
، املطلب العايل حتقيق: عادل 562-8/560، الشرح الكبري 14/163انظر: هناية املطلب  (5)

 .300،2٩٩الظاهري/
 سقط من: )ز(. (6)
 .10/141، الشرح الكبري 7/65، التهذيب 16/117انظر: هناية املطلب  (7)
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تقض عهده به نه ينإ :وضايق بعضهم يف تصوير إكراه الذمي املسلم على قتل مسلٍم وقال
ويف انتقاض  ،أبنه ال يزيد على مباشرة القتل :وأجيب عنه ،فال جيب قصا ٌ  ،حربياً فيصري 

 .(1)فكذا هنا ،أيضاً ينتقض قتلناه به قصاصاً  :فإن قلنا ،عهد الذمي بقتل املسلم خالفٌ 
ون فالقصا  على األجنيب د ،أو األجنيب األب ،ولو أكره األب أجنبيًا على قتل ولده

 .(2)األب
أو  ،لأبن أكره صيٌب مراهٌق ابلغًا على القت ،لو كان أحدمها صبيًا واآلخر ابلغاً  :الثانية
هو الصحيح ن عمد الصيب عمٌد و إ :وأما البالغ فإن قلنا ،فال قصا  على الصيب ،تلعكسه فق  

وليس  .تمل أن جيب على احلاملحي   :(3)وقال الغزايل، نه خطأٌ فالإ :وإن قلنا ،فعليه القصا 
ففي  ،هملكر  اأما على القول اآلخر أنه ال قصا  على  ،بواضٍح على القول الذي عليه التفريع

 .(4)وجهانن عمد الصيب خطأٌ إ :ى قولناعل هاملكر  وجوبه على 
 (6)(5)/بناوإن أوج ،وأما الدية فجميعها على املكر ه احلامل إن مل نوجب على املكر ه شيئاً 

وإن  ،عمده عمداً  (7)ونصفها يف مال الصيب إن جعلنا ،هفنصفها على املكر   ،عليه نصفها
 .(٩)عاقلته (8)]فعلى[جعلناه خطأً 

                                                           

 .10/141انظر: الشرح الكبري  (1)
 .٩/136، روضة الطالبني 10/141، الشرح الكبري 7/65انظر: التهذيب  (2)
 .6/265انظر: الوسيط  (3)
، الشرح الكبري 7/66 الوجه األول: عليه القصا ، والوجه الثاين: ال قصا  عليه، انظر: التهذيب (4)

 .٩/136، روضة الطالبني 10/142،141
 ب(.145/٩) (5)
 يف )ز(: أوجبناه. (6)
 يف )ز(: جعلناه. (7)
 يف )ط(: فهو على، واملثبت من: )ز(. (8)
 .٩/136، روضة الطالبني 7/66انظر: التهذيب  (٩)
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وظنه الرامي  ،عرفه املكر ه إنساانً  (1)لو أكره إنسااًن على أن يرمي على طللٍ  :الثالثة
فال  ،املكر ه دون الرامي (4)[هعرف] (3)إنسانٌ  اءهور سرٍت أو إىل  ،أو صيداً  ،أو حجراً  ،(2)جرثومةً 

فإن آل  ،أنه جيب :أصحهما ،(5)وجهانويف وجوبه على اآلمر  ،قصا  على الرامي قطعاً 
نصفها يف مال و  ،فإن أوجبنا الضمان على الرامي فنصفها على عاقلته خمففةً  ،األمر إىل املال

وهل تكون  ،القطع به (6)ورأى البغوي ،وإن مل نوجبه عليه فكلها على اآلمر ،اآلمر مغلظةً 
وكذا احلكم لو أكره مسلٌم مسلماً على أن ، (7)وجهانفيه  ؟على اآلمر فيما عاقلة الرامي طريقاً 

 .(٩)لهفرماه وقت ،ه مسلماً دون الرامييف صف الكفار عرفه املكر   (8)(إىل شخصٍ )يرمي سهماً 
أربعة  (11)طال ب  أن يف امل يف الغصب (10)فقد مرَّ  ،الٍ لو أكرهه على إتالف م :الرابعة

 .(12)والقرار على اآلمر ،ب به كٌل منهماأنه يطال   :أصحها ،أوجه  
                                                           

، اتج العروس 2/377الطلل: الشاخص والظاهر من اآلاثر واألشياء، انظر: املصباح املنري  (1)
2٩/380. 

 .31/3٩6اجلرثومة: مكاٌن مرتفٌع عن األرض جمموٌع من طنٍي وتراٍب، انظر: اتج العروس  (2)
 يف )ز(: إنساانً. (3)
 . 10/142يف )ط( و )ز(: عرف به، واملثبت من: الشرح الكبري  (4)
 .10/142والوجه الثاين: ال جيب على اآلمر القصا ، انظر: الشرح الكبري  (5)
 .7/67،4٩،48انظر: التهذيب  (6)
 .10/142الشرح الكبري الوجه األول: نعم، والوجه الثاين: ال، انظر:  (7)
 سقط من: )ز(. (8)
لنجم الوهاج ، ا٩/137،136، روضة الطالبني 10/142، الشرح الكبري 6/265انظر: الوسيط  (٩)

8/343. 
 .4أ/273انظر: اجلواهر البحرية ل  (10)
 يف )ز(: املطالبة. (11)
والوجه الثاين: أن املكر ه هو املطال ب فقط، والوجه الثالث: يطالبان به، وجيعالن كالشريكني، ويكون  (12)

بينهما ابلسوية، والوجه الرابع: أن املكر ه هو املطال ب فقط، ومعىن أن القرار على اآلمر: أن املكر ه 
، 11/355، البيان 7/66، التهذيب 16/120يرجع ابلضمان على اآلمر، انظر: هناية املطلب 

 .10/150الشرح الكبري 



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 519 - 
 

لقت رجله ففعل وز  ،أو منحدرٍ  ،أو ينزل يف بئرٍ  ،لو أكرهه على صعود شجرةٍ  :اخلامسة
واألظهر ما ذكره غريه أنه عمد خطٍأ ال يتعلق  ،جيب عليه القصا  :(1)فقد قال الغزايل ،فمات

والتحقيق مح ل األول على ما إذا كان  :(3)(2)قال القاضي عماد الدين بن السكري، به قصا ٌ 
 .(5)على ما إذا كان ي سلم فيه غالباً والثاين  ،مما يتفق اهلالك منه غالباً  (4)[زولصعود والنال]

 (6)[فروع  ]

سٌي ولو أكره جمو  ،لو أكره امرأًة على إرضاع طفٍل مخس رضعاٍت ثبت الرضاع :األول
 .(7)ره مسلٌم جموسياً على ذلك مل حيلولو أك ،أو اصطياٍد ح لَّ  ،مسلماً على ذبح شاةٍ 

قال  ،املرمي إليه برجٍل آخر فأصابه السهم (8)فترتس ،سهمًا إىل رجلٍ  رمى :الثاني
وقال  ،هاملكر  يف  (10)القوالن بهاملرمي ويف وجوبه على  ،ال قصا  على الرامي :(٩)القاضي
 .أن جيب القصا ينبغي  :(11)البغوي

                                                           

 .6/266،265انظر: الوسيط  (1)
تفقه  ،قاضي عماد الدين أبو القاسم ابن السكريالعبد الرمحن بن عبد العلي بن علي املصري هو:  (2)

، انظر: على الوسيط له حواشٍ هـ، 624تويف يف شوال سنة  ،على الشيخ شهاب الدين الطوسي
 .2/73، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 172-8/170الكربى للسبكي طبقات الشافعية 

 .4/1٩،18انظر: بداية احملتاج  (3)
 .4/7يف )ط( و )ز(: الضعف ذو الزول، واملثبت من: أسىن املطالب  (4)
 .4/50، التدريب ٩/137، روضة الطالبني 10/142انظر: الشرح الكبري  (5)
 كما هو مثبت حسب التقسيم.  يف )ط( و )ز(: فرعان، والصواب (6)
 .2/333، مغين احملتاج 8/140، كفاية النبيه 3/238، روضة الطالبني ٩/160،15٩انظر: اجملموع  (7)
، اتج 1/74الترتس: التسرت ابلشيء، كأنه جيعله كالرتس له حيتمي ويتوقى به، انظر: املصباح املنري  (8)

 .15/477العروس 
 .16/3٩7،3٩6انظر: كفاية النبيه  (٩)
عجالة احملتاج القول األول: وجوب القصا ، والقول الثاين: عدم وجوب القصا ، انظر:  (10)

4/1508. 
 .58-7/56انظر: التهذيب  (11)
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كما   ،اتلٌ فكٌل منهما ق ،لو أكرهه على رمي سهٍم إىل صيٍد فرماه فأصاب آدمياً  :الثالث
 عاقلة فإذا غ ر م ت   ،وعلى عاقلة كٍل منهما نصف الدية ،وعلى كٍل منهما كفارةٌ  ،لو كان عمداً 
  ،ال :تمل أن يقالحي   :(2)قال الروايين عن والده ؟همبا غرمت على املكر   (1)[رجع]تالرامي هل 

 .(4)ال شيء على املكره بكسر الراء :التمل أن يقوحي   ،العاقلة على القاتل (3)كما ال ترجع
 فيما يباح باإلكراه :فصل  

نساء  (5)وأما القتل احملرم لفوات املالية فقط كقتل ،ابإلكراهالقتل احملرم لذاته  وما ال يباح
، لرجلوهو يف ا (7)واللواط ،ال يباح به الزان (6)/وكذا ،وذراريهم فيباح ابإلكراه ،احلربيني

تصور ال ي   :وإن قلنا ،فإن فعله فال حد ،على الصحيح يف تصوير إكراهه عليه (8)[تفريعاً ]
يدها أكرهها س ،سواٌء كانت حرًة أو أمةً  ،املرأة فال حد عليها قطعاً وأما ، إكراهه عليه وجب

وأ كرهت  ،تصور ذلك مبا إذا أرادت الزان برجلٍ وي   ،أو ال (٩)سواءٌ أرادت التحصن ،أو غريه
 .(10)على أن تزين بغريه

 

                                                           

 يف )ط( و )ز(: يرجع، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 .٩/252انظر: روضة الطالبني  (2)
 يف )ز(: يرجع. (3)
 .10/30٩،142، الشرح الكبري 7/67،66انظر: التهذيب  (4)
 يف )ز(: كمثل. (5)
 أ(.146/٩) (6)
 .20/84اللواط: عمل قوم لوط، وهو: إيالج الرجل ذكره يف دبر الرجل، انظر: اتج العروس  (7)
 يف )ط( و )ز(: تفريع، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (8)
 يف )ز(: التحصني. (٩)
، النجم الوهاج 10/14٩، الشرح الكبري 6/266، الوسيط 16/114املطلب انظر: هناية  (10)

8/346. 
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ل على وال جيوز لصاحبه أن مينع احملمو  ،بل جيب ،هاح ابإلكراه إتالف مال غري املكر  ويب
 .(2)(1)ا أمكنمب هاملكر  وجيوز لكٍل منهما دفع  ،فلو دفعه ابلقتل لزمه القصا  ،إتالفه منه

لو نطق بكلمة و  ،أو فعاًل مع طمأنينة القلب ابإلميان ،ويباح به اإلتيان مبا هو كفٌر قوالً 
وال جيب اإلتيان  ،(4)وجهانكونه مرتدًا   (3)[في]ف ،الكفر غافاًل عن اعتقاد اإلميان والكفر

 :(5)فأوجه  وعلى هذا  ،بذلك على الصحيح
 .األفضل أن يثبت وال ينطق هبا :أحدها
 .صيانًة لنفسه ؛أن األفضل مقابله :واثنيها
 .لماء املقتدى هبم فاألفضل الثبوتإن كان من الع :واثلثها
فاألفضل  ،القيام أبحكام الشرع أو، (8)[وعدال] (7)إنكاء (6)توقع منهإن كان ممن ي   :ورابعها
 .وإال فاألفضل الثبات ،ملصلحة بقائه ؛أن ينطق هبا

ٍء من أفعال يتصور اإلكراه على شال ي   :قال العلماء ،اإلكراه على كفر القلب تصوروال ي  
 .(٩)القلوب إال اإلرادة

 ،لى الكلمةمرتبان ع وجهانوعلى هذا ففي وجوبه  ،ويباح به شرب اخلمر على الصحيح
 .(10)وأوىل ابلوجوب هنا

                                                           

 يف )ز(: أمكنه. (1)
 .8/346، النجم الوهاج 10/14٩، الشرح الكبري 6/266، الوسيط 16/115انظر: هناية املطلب  (2)
 يف )ط(: يف، واملثبت من: )ز(. (3)
 .12/445الوجه األول: يبقى على إسالمه؛ ألنه مكر ه، والوجه الثاين: يرتد بذلك، انظر: حبر املذهب  (4)
، النجم الوهاج 10/150،14٩، الشرح الكبري 6/266، الوسيط 16/114انظر: هناية املطلب  (5)

8/346. 
 يف )ز(: منهم. (6)
إيصال األذى إليه، انظر: النظم املستعذب اإلنكاء: من النكاية، وهي: القتل واجلرح يف العدو، و  (7)

 .2/625، املصباح املنري 2/263
 يف )ط(: العدد، واملثبت من: )ز(. (8)
 .13/180انظر: احلاوي  (٩)
 .10/150، الشرح الكبري 16/114، هناية املطلب 13/181انظر: احلاوي  (10)
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قال  ،ويف معناه اخلروج من صالة الفرض :(1)قال الرافعي ،ويباح به اإلفطار يف رمضان
وميكن أن جييء فيه خالٌف يف  :(3)قال الرافعي ،قضى بوجوب اإلفطاروينبغي أن ي   :(2)الغزايل

ط وضب ؟أنه هل يفطر بهرج هذا على اخلالف يف ويظهر أن خي   ،وجوب شرب اخلمر
وما ال يسقط  ،(7)كراه[ابإل ]يسقط ابلتوبة يسقط حكمه  (6)هذه الصوراتن مبا (5)(4)وديناأل  

 .(8)هبا ال يسقط حكمه به
 ،حلقت بهفإن اقتضت قتاًل أ   ،(٩)نظر فيما تقتضيهواإلكراه على شهادة الزور ينبغي أن ي  

كره على شهادة لو أ   :فقال (11)(10)وقد صرح به الشيخ عز الدين ،حلقت بهوإن اقتضت ماالً أ  
 .(13)سلم للقتلاست (12)أو صلبٍ  ،أو قطعٍ  ،أو حكٍم ابطٍل يف قتلٍ  ،زورٍ 

                                                           

 .10/14٩انظر: الشرح الكبري  (1)
 .6/266انظر: الوسيط  (2)
 .10/150انظر: الشرح الكبري  (3)
نصور بن أخذ عن أيب م، ودينحممد بن عبد هللا بن حممد بن بصري بن ورقاء اإلمام أبو بكر األ  هو:  (4)

عية الكربى ، انظر: طبقات الشافومثانني وثالمثائة تويف ببخارى يف ربيع األول سنة مخسٍ  ،مهران
 . 1/166،165، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 3/183،182للسبكي 

 .10/150انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: ما. (6)
 يف )ط(: ابألكل، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (7)
 .٩/142انظر: روضة الطالبني  (8)
 يف )ز(: يقتضيه. (٩)
تفقه على  ،بن عبد السالم الشيخ عز الدين أبو حممد السلمي الدمشقي مث املصريعبد العزيز هو:  (10)

 :ومن تصانيفه هـ،660تويف مبصر يف مجادى األوىل سنة  وغريه، الشيخ فخر الدين بن عساكر
لشافعية فتاويه، انظر: طبقات او  ،والقواعد الصغرى ،والقواعد الكربى ،واختصار النهاية ه،تفسري 

 .111-2/10٩، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 254-8/20٩للسبكي الكربى 
 .8/346انظر: النجم الوهاج  (11)
 يف )ز(: لصع. (12)
 .4/٩، أسىن املطالب 10/130انظر: الشرح الكبري  (13)
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 (1)أن يكون السبب من آدمي  واملباشرة من هبيمة   :الطرف الرابع
ى اخلروج وهو ال يقدر عل ،كما لو ألقاه يف جلة حبرٍ   ،فإن كان مغر قاً  ،كما لو ألقاه يف ماءٍ 

 :(2)أوجه   مخسةيتحصل منها  ،طرق  ففيه  ،فالتقمه حوتٌ  ،منه
 .أنه جيب القود :(3)وهو املنصو  أصحها
 .أنه ال جيب :والثاين
 .اوإال مل جيب ،(4)(والدية)أن احلوت إن التقمه بعد وصوله إىل املاء وجب القود  :والثالث
 .وإال وجبت الدية دون القود ،أنه إن التقمه بعد وصوله إىل املاء وجبا :والرابع
[كان   (5)/إن :اخلامس  .وجتب الدية ،ن بغريه مل جيب القودوإن كا ،وجبا (6)]بن يل م ص ر 

وإن مل يكن  ،وال خالف أن احلوت لو رفع رأسه وفتح فاه فألقمه إايه أنه جيب عليه القود
اً خفيفاً فسقط كما لو دفع إنساانً دفع  ،حوٌت مل يشعر به امللقي فال قصا املاء مغرقاً فالتقمه 

 .(7)فإنه ال قصا  ،ومل يعلم هبا الدافع ،على سكنٍي كانت هناك

                                                           

 يف )ز(: البهيمة. (1)
، روضة الطالبني 10/138،137، الشرح الكبري 6/267، الوسيط 12/43،42انظر: احلاوي  (2)

٩/133-135. 
 .6/7انظر: األم  (3)
 سقط من: )ز(. (4)
 ب(.146/٩) (5)
رٍّ، واملثبت من: املطلب (6)  ، وهو الصواب. 317العايل حتقيق: عادل الظاهري/ يف )ط( و )ز(: بقتل م ص 
 .٩/135،134، روضة الطالبني 10/138انظر: الشرح الكبري  (7)
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ينبغي أن ال يتعلق به  :(2)وقال ابن كجٍ  ،(1)وجيب يف الصورتني دية شبه العمد نص عليه
 وإن علم وجود احلوت لزمه ،وكأنه مل يقف على النص ،ضماٌن كما ال يتعلق به قصا ٌ 

 .(4)به فافرتسه (3)ه سبٌع ضاٍر وهو يعلمكما لو حبسه ببيٍت في  ،القصا 
واجملنون الضاري   ،(5)نص عليه ،ولو أمسك إنساانً وعرَّضه للسب ع حىت افرتسه لزمه القصا 

فيكون الضمان  ،وهو أيضاً كاحلوت فيما إذا ألقاه يف البحر فقتله اجملنون قبل غرقه ،عكالسب  
أنه إذا أتلف شيئاً بنفسه ال يتعلق الضمان بذمته  (6)وهو ظاهٌر على قول أيب حممدٍ  ،على امللقي

أن  فينبغي ،وأما على قول غريه أنه يتعلق بذمته وبرقبته ،وال برقبته إن كان عبداً  ،إن كان حراً 
فإن مل يكن  ،ويكون كمن ق دَّ امللقى من شاهٍق فإنه يلزمه ،ألنه من أهل الضمان ؛ال يلتحق به

ره به فإن عرض له إنساٌن آخٌر فقتله من غري أن أيم ،يف قطع السبب ارهبرب اختاعت  ضاراًي 
قى من فهو كما لو ق دَّ العاقل املل ،ولو قتل امللقى يف املاء قبل أن يغرق ،فالضمان عليه

 .(7)شاهقٍ 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .6/7انظر: األم  (1)
 .10/138انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: عامل. (3)
، 317، املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/٩/135، روضة الطالبني 6/267انظر: الوسيط  (4)

 .4/16بداية احملتاج 
 .6/46انظر: األم  (5)
 .318، املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/10/148انظر: الشرح الكبري  (6)
، كفاية النبيه 10/151،138، الشرح الكبري 6/267، الوسيط 16/51املطلب  انظر: هناية (7)

 .4/15، بداية احملتاج 15/340،33٩
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 فروع  

 ،دونه أو ،أبن ضبطها وأدانها منه مع ضغطها ،أو ألدغه عقرابً  ،حيةً  (1)ه  ش  هن   لو أ   :األول
 ،(4)ومثَّله أبفاعي مكة ،(3)نص عليه ،فإن كانت مما يقتل غالباً لزمه القصا  ،ومات (2)فضربته

وإن كانت مما ال يقتل غالباً  ،(7)راةالسَّ  (6)[وحيَّات] ،(5)نييب  ص  وعقارب ن   ،وثعابني مصر
 :(8)فقوالن

 .وهو شبه عمدٍ  ،أنه ال جيب :أظهرمها
 .جيب :واثنيهما

                                                           

، انظر: النظم املستعذب  (1)  .2/628، املصباح املنري 2/235أهنشه: من النهش، وهو: الع ضم
 يف )ز(: فضربه. (2)
 .6/46انظر: األم  (3)
د احلاج واملعتمر، ومول د الرسول الكرمي، فيها املسجد احلرام،  (4) مكة: أم القرى، قبلة املسلمني، ومقص 

والكعبة املشرفة، وماء زمزم، ومكة يف بطن واٍد بني جباٍل وأوديٍة، ومن جباهلا العظام: أبو قبيس، 
: هي من أعظم ر احلاضرواحملصب، وثبري، ومسيت مكة؛ ألهنا متك وت ذهب خنوة اجلبارين، ويف العص
معجم البلدان ، 28-25مدن احلجاز، تقع غرب اململكة العربية السعودية، انظر: آكام املرجان   

 .45-43، موسوعة املدن العربية واإلسالمية   3/1303، مراصد األطالع 5/181-188
بني سنجار لشام، وبينها و نصيبني: مدينٌة عامرٌة من بالد اجلزيرة على جادة القوافل من املوصل إىل ا (5)

تسعة فراسخ، معروفٌة بعقارهبا السامة، وعليها سوٌر، وهي كثرية املياه، ويف العصر احلاضر: مدينٌة يف 
، مراصد األطالع 5/28٩،288اجلنوب الشرقي من تركيا على احلدود السورية، انظر: معجم البلدان 

 .327،326، موسوعة املدن العربية واإلسالمية   3/1374
 يف )ط( و )ز(: حياة، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (6)
السراة: مجع سري، وهو: جبٌل مشرٌف على عرفة ينقاد إىل صنعاء، وهو أعلى جبال احلجاز، وقيل:  (7)

هي جباٌل متصلٌة على نسٍق واحٍد من أقصى اليمن إىل الشام، ويف العصر احلاضر تسمى: جبال 
 متتد من لبان مروراً ببقية بالد الشام، وغرب شبه جزيرة العرب وصوالً السروات، وهي سلسلٌة جبليٌة 

، 3/205،204، معجم البلدان 168إىل حبر العرب جنوب اليمن، انظر: اجلبال واألمكنة واملياه   
 ، موقع ويكيبيداي/جبال السروات.2/703،702مراصد األطالع 

 .٩/143روضة الطالبني ، 10/151،150، الشرح الكبري 7/37انظر: التهذيب  (8)
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 أن يعقب ورمًا أو وبني ،فيفرَّق فيه بني أن يصادف مقتاًل وغريه ،نه كغرز اإلبرةإ :وقيل
واخلالف كاخلالف فيما  ،وعقارب مصر ،املاءع حيَّات و ومن هذا الن ،(1)واستحسنه اإلمام ،ال

 ؟(2)هل يلزمه القود ،إذا أكرهه على شرب سٍم ال يقتل غالباً فمات
ال  :(3)ال يف األمق ،أو ألقاه عليها فضربته فمات ،أو عقرابً  ،لو ألقى عليه حيةً  :الثاني

القول  (5)وأطلق صاحب التنبيه ،تمل أن جتب الديةحي   :(4)وقال القاضي ،قصا  وال دية
أو  ،منه (8)[نفرت]من لقيته وال  على (7)[تثب] ضاريةً إن كانت حيًة  :(6)وقال اإلمام ،بوجوهبا

وإال  ،وميكن محل ما يف التنبيه عليه فيكون موافقاً لإلمام ،(٩)وتبعه الغزايل ،عقرابً فهو كاإلهناش
 .فرٌد مبا ذكرهفهو من
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .16/61انظر: هناية املطلب  (1)
 .8/152،151، املهمات 15/357،356، كفاية النبيه 10/151انظر: الشرح الكبري  (2)
 .6/46انظر: األم  (3)
 .321انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (4)
 .214انظر: التنبيه    (5)
 .16/61انظر: هناية املطلب  (6)
 .6/267املثبت من: الوسيط و يف )ط( و )ز(: تبت،  (7)
 يف )ط( و )ز(: ينفر، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
 .6/267انظر: الوسيط  (٩)
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لعقور يف بيٍت والكلب ا ،والذئب ،والنمر ،لو مجع بينه وبني سب ٍع يقتل كاألسد :الثالث
أو  ،يةٍ خبالف ما لو مجع بينه وبني ح ،سواٌء كان مكتوفاً أم ال ،فقتله لزمه القصا  (1)/وحنوه

 ،ال (3)مأ (2)[اً وفتمك]كان سواٌء   ،فإنه ال قصا  وال دية ،فقتلته أو حيَّاٍت وعقارب ،عقربٍ 
ومنهم من ، فيهما (4)هذا املنصو  ،سواٌء كان البيت ضيقاً أو واسعاً  ،سواٌء كان مقيداً أو ال

أن احلية إن كانت تقصد وال تنفر فهي   :(5)وعن القاضي ،قولنيخرَّج وجعل كل واحدٍة على 
 .(٩)احليات أنواعٌ  :وقالوا (8)والغزايل ،(7)اإلمام (6)[هاتبعو ] ،عكالسب  

أن  (10)فالنص ،أو أرسله عليه فقتله ،أو كلباً عقوراً يف صحراءٍ  ،لو أغرى به سب عاً  :الرابع
ٍع يف سب   أو بني يدي ،عةٍ وكذا لو طرحه يف مسب   ،وال كفارة لكن أيمث ،وكذا ال دية ،ال قصا 
 ،وسواٌء كان امللقى صغرياً أو كبرياً  ،مقيداً أو غري مقيدٍ  ،(11)مكتوفاً أو غري مكتوفٍ  ،الصحراء

ع ضارايً إن كان السب   :(13)وقال القاضي، (12)أنه يلزمه ضمانه :وجه  ويف الصغري  ،هذا املشهور

                                                           

 أ(.147/٩) (1)
 وهو الصواب. ،10/151يف )ط( و )ز(: مكشوفاً، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)
 يف )ز(: أو. (3)
 .6/46انظر: األم  (4)
 .10/151ح الكبري انظر: الشر  (5)
 يف )ط(: ابلغه، واملثبت من: )ز(. (6)
 .16/61انظر: هناية املطلب  (7)
 .6/267انظر: الوسيط  (8)
، روضة الطالبني 10/152،151، الشرح الكبري 11/344، البيان 7/38،37انظر: التهذيب  (٩)

٩/144،143. 
 .6/46انظر: األم  (10)
 يف )ز(: مكشوفاً أو غري مكشوٍف. (11)
 .٩/144،143، روضة الطالبني 10/152،151انظر: الشرح الكبري  (12)
 .10/151انظر: الشرح الكبري  (13)
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هذا  (2)والغزايل ،(1)وجعل اإلمام ،شديد العدو ال يتأتى اهلرب منه يف الصحراء وجب القصا 
وغريه من أصحاب القاضي مل جيعلوه تقييداً  (3)والبغوي ،تقييداً ملا أطلقه الشافعي واألصحاب

 .وجعلوا هذا وجهاً  ،له
وأخشى أن يكون  ،ال قصا  :يهرب فقد قالوا (5)وإن أمكنه اهلرب ومل :(4)قال اإلمام

وال يبعد عندي تنزيله  ،األسرار (7)لى[ع] (6)غو [ال]تصرف املتأخرين الذين تركوا هذا من 
وإذا مل نوجب القصا  عند  :قال ،منه (8)[لسباحةا نجي]ت  الذي تنزيل ترك السباحة يف املاء 

ع إن كان السب   :(٩)والوجه أن نقول ،ففي وجوب الدية إذا كان ضارايً بطبعه نظرٌ  ،عإغراء السب  
 ،قتلهوإن كان مربوطًا ف ح لَّه  وأغراه ف ،ومل يوجد من املغري إال اإلغراء فال شيء عليه ،مطلقاً 

 .املتقدم يف ضمان من ترك السباحة ففي وجوب ضمانه الرتدد
 كما لو  ،أو الكلب العقور به يف موضٍع ضيٍق فقتله وجب القصا  ،عولو أغرى السب  
فمات  (13)أصابه خفيفاً حبيث ال يقتل مثله (12)فإن :(11)قال الروايين، (10)حبسه معه يف بيتٍ 

 .الدية مغلظةً  (14)وعلى عاقلته ،فال قود

                                                           

 .16/62،61انظر: هناية املطلب  (1)
 .6/268انظر: الوسيط  (2)
 .7/38انظر: التهذيب  (3)
 .65-16/63انظر: هناية املطلب  (4)
 يف )ز(: فلم. (5)
 ، واملثبت من: )ز(.يف )ط(: العرض (6)
 .16/64يف )ط( و )ز(: عن، واملثبت من: هناية املطلب  (7)
 يف )ط(: ينجي للسباحة، واملثبت من: )ز(. (8)
 يف )ز(: يقول. (٩)
 .10/151، الشرح الكبري 7/38، التهذيب 16/61انظر: هناية املطلب  (10)
 .12/40انظر: حبر املذهب  (11)
 يف )ز(: وإن. (12)
 يف )ز(: تقبل منه. (13)
 ز(: عاقلة.يف ) (14)
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أنه إن كان ال يقدر على اخلال  منه لقصور  :طريقًة أخرى حسنًة وهي (1)وذكر املاوردي
أو  ،لهٍ وكذا إن مل تقصر خطوته لكنه ضعيف القلب لب ،خطوته عن وثبة السبع لزمه القصا 

وإن  ،فإن وقف السبع بعد إرساله مث اسرتسل فال قود وال دية ،وإن كان قوي القلب ،صغرٍ 
 .(2)وجهانويف الدية  ،لقدرته على اخلال  ؛اسرتسل من غري توقٍف فال قود

احًة ميوت أو جرحه جر  ،ع فذلك إذا قتل يف احلالالقصا  يف السب   وحيث قلنا بوجوب
لى فهو شبه عمٍد جتب الدية مغلظًة ع ،فإن كانت ال ميوت منها غالباً فمات ،غالباً  (3)/منها

ومقتضاه الفرق  ،كذا أطلقوه  :(4)قال الرافعي ،واجملنون الضاري يف ذلك كله مبنزلة السبع ،عاقلته
ع أن السب   ن طبعإ :لكن أمكن أن يقال ،أو يف الصحراء ،بعث يف املضيقوي   ،ىغر بني أن ي  

 .(5)دَّعى مثله يف اجملنون يصح أن ي  وال ،ينفر من اآلدمي يف الصحراء وال يقصده
 فرع  

ان الغالب يلزمه القود إن ك ،أو فهداً عليه حىت جرحه وقتله ،لو أغرى كلباً  :(6)قال الروايين
وهو خمالٌف ملا  ،كذا أطلقه  ،كحيَّات سائر البالد  (7)قوالنوإن مل يكن ففيه  ،أنه يفرتس ويقتل

 .لى ما إذا كان ذلك يف موضٍع ضيقٍ مل عإال أن حي   ،(8)تقدم
 
 
 

                                                           

 .12/43انظر: احلاوي  (1)
الوجه األول: جتب الدية؛ التصال التلف ابإلرسال، والوجه الثاين: ال جتب الدية؛ ألن قدرته على  (2)

 .12/43اخلال  تقطع حكم اإلرسال، انظر: احلاوي 
 ب(.147/٩) (3)
 .10/152انظر: الشرح الكبري  (4)
 .٩/144، روضة الطالبني 10/152انظر: الشرح الكبري  (5)
 .12/41،40انظر: حبر املذهب  (6)
 .12/41،40القول األول: يلزمه القود، والقول الثاين: ال يلزمه القود، انظر: حبر املذهب  (7)
 .527راجع    (8)
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 فرع  
ج رَّ وال خي   ،إليه إنساانً فدخل فافرتسه الكلب فال ضمان اودع ،كلبًا عقوراً   ربط يف دهليزه

 .(2)(1)[حفر البئر]على اخلالف املتقدم يف 
 

 يف طرآن املباشرة على املباشرة والسبب على السبب :الطرف اخلامس
بٌب على أو س ،فإن طرأت مباشرٌة على مباشرةٍ  ،ثننياجدت جنايتان على واحٍد من فإذا و  

 (3)إما أن تطرأف ،فإن اعتدلتا واجتمعتا مجيعًا بينهما ،فالقاعدة فيه تقدمي األقوى ،سببٍ 
 .(6)اجلنايتان معاً  (5)أو تقع ،جناية اآلخر على (4)[مهااإحد]

 :(7)حالتان فله ،أن تطرأ جناية أحدمها على جناية اآلخر :القسم األول

نظر إن كانت في   ،(٩)(8)أن توجد الثانية قبل انتهاء اجملين عليه إىل حركة املذبوح :إحدامها
 ،ينأو قدَّه نصفني فالقاتل الثا ،كما لو جرحه واحٌد جراحًة وحز آخر رقبته  ،(10)ةً ف  فّ  د  الثانية م  

وإن مل  ،أو املال على ما يقتضيه احلال ،وليس على األول إال القصا  يف اجلناية اليت فعلها

                                                           

 و الصواب.، وه10/152يف )ط(: السرية، ويف )ز(: الربية، واملثبت من: الشرح الكبري  (1)
 .٩/144، روضة الطالبني 10/152، وانظر: الشرح الكبري 4٩3راجع    (2)
 يف )ز(: يطرأ. (3)
 يف )ط(: إحديهما، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (4)
 يف )ز(: األخرى وتقع. (5)
 .٩/145،144، روضة الطالبني 10/153،152، الشرح الكبري 6/26٩انظر: الوسيط  (6)
 .٩/146،145، روضة الطالبني 10/154،153انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ز(: املذبوحني. (8)
 سيذكر املصنف معىن حركة املذبوح بعد بيان احلالتني.  (٩)
، 1/1٩6مدففة: من التدفيف، وهو: اإلجهاز، وجرح الشخص جرحاً مميتاً، انظر: املصباح املنري  (10)

 .23/304اتج العروس 
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 ،رفقم  مث قطع الثاين الساعد من ال   (2)وعكما لو قطع أحدمها يده من الك    ،الثانية مدففةً  (1)تكن
طع كما لو ق  ،فهما فاتالن عليهما القصا  ،األول مث أجافه الثاين فمات (4)(3)ه[أجاف]أو 

 .(5)وهذا من طرآن السبب على السبب ،هذا عضواً وهذا عضواً آخر
 ، إىل حركة املذبوحنيوىلأن تكون اجلناية الثانية بعد انتهاء اجملين عليه ابأل   :احلالة الثانية

دها مبدةٍ لكوهنا أو بع ،كما لو قطع حلقومه فقدَّه اآلخر نصفني  ،إما عقب األوىل لكوهنا مدففةً 
 (6)وكما ،زيروليس على الثاين إال التع ،لكنها سرت واقتضت اهلالك فالقاتل األول ،غري مدففةٍ 

 .(7)لو قطع عضواً من ميٍت لضرورته
واحلركة  ،طقوالن ،واإلدراك ،احلالة اليت ال يبقى معها اإلبصار :واملراد حبالة حركة املذبوح

 ،فينظر ،يف النصف األعلى (٩)أحشاؤه[رتك ت  و ]اإلنسان نصفني  (8)/دم ق  يـ  وقد  ،االختيارية
وقد يكون كالماً  ،فليست عن رويٍة واختيارٍ  (11)[انتظمت] وإن ،(10)ويتكلم كلماٍت ال تنتظم

ال يصح فيها  ،وتسمى هذه احلالة حالة اليأس ،ور يف النفس قبل القدّ  فجرى على اللسانص  ت  
هى إليها مل ولو مات قريٌب ملن انت، لك فيها للورثةويصري امل   ،وال شيٌء من التصرفات ،إسالمٌ 

 .(12)ا على املذهبوال تصح الردة فيه ،ابن رقيٍق مل يرثهتق أو ع   ،ولو أسلم فيها ابن كافرٍ  ،يرثه
                                                           

 يف )ز(: يكن. (1)
املصباح ، 2/23٩الكوع: طرف العظم الذي يلي رسغ اليد احملاذي لإلهبام، انظر: النظم املستعذب  (2)

 .2/544املنري 
 يف )ط( و )ز(: أجاف، ولعل الصواب كما هو مثبت. (3)
 .1/115، املصباح املنري 1/173أجافه: طعنه يف جوفه، انظر: النظم املستعذب  (4)
 .٩/146، روضة الطالبني 10/154شرح الكبري انظر: ال (5)
 يف )ز(: كما. (6)
 .٩/145، روضة الطالبني 10/153انظر: الشرح الكبري  (7)
 أ(.148/٩) (8)
 يف )ط(: ويرتك اختياره، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (٩)
 يف )ز(: ينتظم. (10)
 يف )ط( و )ز(: انتضمت، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (11)
 .٩/145، روضة الطالبني 10/153انظر: الشرح الكبري  (12)
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 ،وهذا خبالف ما لو انتهى املريض املشرف على املوت إىل مثل هذه احلالة يف نظر الناظر
لم من ويرثه من أس ،ويرث من مات من أقاربه ،فإن القصا  جيب على قاتله على املشهور

 ،املذبوحني وصار عيشه عيش ،وإن انتهى إىل النزع ،ألن موته غري حمققٍ  ؛أو عتق فيها ،أوالده
 ،فإن الشفاء قد يقع بعد ذلك ،(2)(1)[يفراس  الش  ]وصارت األنفاس يف  ،وبدت أمارة املوت

كما ال حيل احليوان   ،أنه ال يكون قاتالً  :(3)وعن تعليق القاضي، واملذبوح ،خبالف املقدود
 .(4)بسيالن الدم عربةوال  ،املنتهي ابملرض إىل هذه احلالة ابلذكاة

 ،وحفقد انتهى إىل حركة املذب ،من جوفه خرجت حشوتهأو أ   ،حلقومه ومريئه طعومن ق  
 .(5)ةوحيث شككنا يف االنتهاء إليها عملنا بقول أهل اخلرب  ،وقط ع أحدمها وحده ال ينتهي إليها

تقدم  (7)[كما]ف ،آخٌر رقبته (6)مث حز ،أو قطع حلقومه ومريئه ،ٌع حشوتهولو أخرج سب  
 .(8)فيما إذا كان بفعل آدميٍ 

وبني  ،مل يطرأ احلز (٩)من اجلراحة األوىل لو ءتوقع الرب احلالة األوىل بني أن ي  مث ال فرق يف 
ألن له يف احلال  ؛القصا  فيجب على الثاين القادّ   ،أو أكثر ،أن يستيقن اهلالك هبا بعد يومني

                                                           

 .10/154يف )ط(: السراسيف، ويف )ز(: السرائر، واملثبت من: الشرح الكبري  (1)
، اتج العروس 47الشراسيف: مجع ش رس وف، وهو: رأس الضلع مما يلي البطن، انظر: طلبة الطلبة    (2)

23/4٩1. 
 .15/372انظر: كفاية النبيه  (3)
 .٩/146، روضة الطالبني 10/154انظر: الشرح الكبري  (4)
، الشرح الكبري 7/41، التهذيب 71-16/67، هناية املطلب 12/45،44انظر: احلاوي  (5)

 .٩/145، روضة الطالبني 10/154،153
 يف )ز(: حنر. (6)
 يف )ط( و )ز(: كما، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
 .12/45راجع احلالة الثانية، وانظر: احلاوي  (8)
 يف )ز(: إذ. (٩)
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ذا جرحه كٌل خبالف ما إ ،(2)رضي هللا عنه وقع لعمر (1)كما  ،وتصرفه فيها انفذٌ  ،حياٌة مستقرةٌ 
 .(3)منهما جراحًة مدففةً 
كما لو حز   ،تنيرتني أبن كانتا مدفففإن كانتا مباش   ،أن تقع اجلنايتان معاً  :القسم الثاني

يَّني   أبن ج   ،أحدمها رقبته وقدَّه اآلخر نصفني أو  ، النفسكٌل منهما جراحًة تسري إىل  ح  ر  أو س 
ل جراحًة سواءٌ جرحه األو  ،فهما قاتالن جيب القصا  عليهما ،عضواً فمات بسرايتهما قطع

ا توزع فإهن ،خبالف الضرب ابلسوط ،والدية عليهما ابلسوية ،(4)أو ابلعكس ،والثاين جراحاتٍ 
 .(5)على عدد الضرابت على ما سيأيت

 ،الثانية مدففةً و  ،أو قطعاً  ،أبن كانت األوىل جرحاً  ،وإن كانت األوىل سبباً والثانية مباشرةً 
 .(6)فالقياس أن يكون القاتل املدفّ   :قال الرافعي

 فصل  
 ؟القتل وعدم املكافأة هل تكون شبهًة دارئًة لوجوب القصا  لّ  ح   نَّ يف أ نَّ ظ  
 :(8)(7)/صور   وفيه

                                                           

 يف )ز(: زايدة: "لو" بعد قوله: كما، وهي غري صحيحة. (1)
هو: أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي القرشي رضي هللا عنه، اثين اخللفاء  (2)

-4/137، أسد الغابة 287-3/201الراشدين، تويف سنة ثالٍث وعشرين، انظر: الطبقات الكربى 
 .486-4/484، اإلصابة 156

 .10/154الشرح الكبري  ،7/41، التهذيب 71-16/67، هناية املطلب 12/45انظر: احلاوي  (3)
 يف )ز(: وابلعكس. (4)
، روضة 10/153، الشرح الكبري 7/27، التهذيب 6/270،26٩، الوسيط 577انظر:    (5)

 .٩/145،144الطالبني 
 .٩/145، روضة الطالبني 10/153انظر: الشرح الكبري  (6)
 ب(.148/٩) (7)
 .10/155، الشرح الكبري 6/270انظر: الوسيط  (8)
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 (1)[عليه]ليس أنه حريٌب و أو  ،له ردةٌ عهد إذا قتل إنساٌن إنساانً ظاانً أنه مرتٌد ومل ت   :األوىل
أو قتل من  ،ولو كان قد ع هد مرتداً لكنه أسلم ومل يشعر به ،فبان خالفه لزمه القصا  ،م  ه  يـم ز  

وىل وجوب يف األ   (3)فالنص ،ومل يشعر به (2)وكان قد أسلم أو عتق ،أو عبداً  ،عه ده ذمياً 
 :(4)أوجه   ربعةأتلخص منها يف املرتد ولألصحاب طرٌق ي ،ويف األخريتني أنه ال جيب ،القصا 
 .جيب القصا  بقتله :أحدها
 .ال :واثنيها
 .وإال وجبت ،أو احتقاٍر مل جتب ،أو حبسٍ  ،إن بقيت عليه أمارات الردة من قيدٍ  :واثلثها
لذمي والعبد ويف ا ،وإن كان ممتنعًا فال ،إن قتله وهو غري ممتنٍع وجب القصا  :ورابعها

 .والصحيح يف الكل وجوب القصا  ،(5)قوالن
يف وجوب  (7)فقد حكى اإلمام ،عهد منه ذلكأو ذمياً ومل ي   ،من ظنه عبداً  (6)[قتل]ولو 

 .هده كذلك مرتبًة عليهاوجعل ما إذا ع ،أيضاً  (8)قولنيالقصا  
 :(٩)فطريقانوكان قد أسلم ومل يشعر به  ،ولو قتل من عهده حربياً 

 .فيأيت فيه اخلالف املتقدم ،أنه كاملرتد :أحدمها
 .القطع أبن ال قصا  :والثاين

                                                           

 يف )ط( و )ز(: عليهم، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 يف )ز(: أعتق. (2)
 .10/155انظر: الشرح الكبري  (3)
، كفاية ٩/147،146، روضة الطالبني 10/156،155، الشرح الكبري 6/270انظر: الوسيط  (4)

 .15/312النبيه 
لشرح اصا  بقتلهما، انظر: القول األول: وجوب القصا  بقتلهما، والقول الثاين: عدم وجوب الق (5)

 .10/156،155الكبري 
 يف )ط( و )ز(: قتله، ولعل الصواب كما هو مثبت. (6)
 .10/156،155، الشرح الكبري 16/282،281انظر: هناية املطلب  (7)
 .16/282،281القول األول: وجوب القصا ، والقول الثاين: عدم وجوبه، انظر: هناية املطلب  (8)
 .٩/147، روضة الطالبني 10/156، الشرح الكبري 6/270انظر: الوسيط  (٩)
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فإن   ،ومل يكن يعرف حاله من قبل ،إذا قتل مسلمًا ظااًن أنه كافٌر فبان مسلماً  :الثانية
 ،فإن اتفق ذلك يف دار احلرب فال قصا  ،ظرأو رآه يعظم آهلتهم ن   ،كان على ز ي الكفار

 .(1)وجتب الكفارة ،وكذا ال دية على الصحيح
لو علم أن يف صف الكفار  (4)أنه جزم أبنه :(3)(التقريب)عن صاحب  (2)وحكى اإلمام

 ، بينه وبني مسألتناأيم فرقٍ  :وقال ،ولكن قصد عينه أن الدية جتب قطعاً  ،مسلماً ومل يعرفه بعينه
 ،دار احلرب مسلماً  أن يف ه  ن  يـ  ع   د  ص  وأجاب حبمل القولني يف مسألتنا على ما إذا مل يعلم حني ق  

لماً وطردمها فيما إذا علم أن فيهم مس ،ن صاحب التقريب حكى يف هذه احلالة قولنيإ :وقال
ة أن فيها ومعرف ،ق ص د  العني :جد األمرانوحينئٍذ فمحل اجلزم إذا و   ،مل يقصد عينه (5)لكن

لكن كالم مجاعٍة  :قال ،(7)فقوالنجد أحدمها وإن و   ،قدا فال دية قطعاً فإن ف   ،(6)اً[مسلم]
أصل هذه و ، أنه ال فرق يف جراين القولني بني أن يعلم أن فيهم مسلمًا أو ال (8)(على)يدل 

 .(٩)شاء هللا تعاىل وسيأيت إن ،مسلمٌ املسألة ما إذا ترتس املشركون مبسلٍم فقتله 
 ،(10)القولنيوكذا القصا  يف أظهر  ،والكفارة ،وإن كان يف دار اإلسالم وجبت الدية

يف كتاب  تيانأي ؟أو خمففًة على العاقلة ،جتب الدية يف احلالتني فتكون مغلظةً  (11)[وحيث]
ولكن  ،القتل ال ملعىًن يف الكفاءة ئر  د  ولكن  ،وجيري القوالن فيما ليس خبطأٍ  ،(12)الدايت

                                                           

 .٩/147،146، روضة الطالبني 10/155انظر: الشرح الكبري  (1)
 .15/507، كفاية النبيه 17/461،460انظر: هناية املطلب  (2)
 سقط من: )ز(. (3)
 يف )ز(: أنه. (4)
 يف )ز(: لكنه. (5)
 يف )ط(: مسلٌم، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (6)
 .17/461القول األول: جتب الدية، والقول الثاين: ال جتب الدية، انظر: هناية املطلب  (7)
 سقط من: )ز(. (8)
 .10ب/32انظر: اجلواهر البحرية ل  (٩)
 .10/155والقول الثاين: ال جيب القصا ، انظر: الشرح الكبري  (10)
 يف )ط(: وحبيث، واملثبت من: )ز(. (11)
 .10ب/32انظر: اجلواهر البحرية ل  (12)
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معنٍي والقاتل يظن  (2)/وجيراين يف كل قتٍل مقصوٍد يف شخصٍ  :(1)قال اإلمام، هانر صوَّ  جلهلٍ 
  والرأي الظاهر أهنا مغلظةٌ  ،على العاقلة فال شك يف أتجيلها (3)وإذا ضربناها :قال ،استحقاقه

 .(4)ن أصحابنا من أحلقه ابخلطأ احملضوم ،كدية شبه العمد
 ،(5)القولنيأظهر  فعليه القصا  يف ،ه قاتل أبيه فبان أنه غريهلو قتل رجاًل ظنَّ  :الثالثة

 :(6)ريقانطويف حملهما  ،ه وجب القصا  قطعاً أن أيب كان حياً حني قتل   تبينت   :ولو قال
 .فإن صدقه فيه فال قصا  قطعا ،إذا مل يصدقه الويل يف ظنه (7)[مافي]أهنما  :أحدمها
 .طرده يف احلالتني :واثنيهما

 :وقال الويل ،أو رقيقاً  ،ظننته كافراً  :(8)ال قصا  يف هذه الصورة فقال القاتل :وحيث قلنا
 .(٩)ألنه أعرف حباله ؛دق القاتله مسلماً حراً ص  بل علمت  

 القتيل :الركن الثاني
أبحد فاد والعصمة تست ،شرتط يف كونه مضمواًن ابلقصا  يف اجلملة كونه معصوماً وي  
 :(10)مامقال اإل، والرق ،ان من مسلٍم أو اإلمام بعقد هدنةٍ واألم ،والتزام اجلزية ،اإلسالم :أربعة  

 ،(12)(املسلمني (11)قحبكان كتابيًا صار معصومًا )و ،إذا ض رب الرق على احلريب بعد أسره
                                                           

 .17/461،136انظر: هناية املطلب  (1)
 أ(.14٩/٩) (2)
 يف )ز(: ضربنامها. (3)
و  15/312، كفاية النبيه ٩/147، روضة الطالبني 10/155انظر: الشرح الكبري  (4)

 .336، املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/17/462،461
 .10/156الشرح الكبري والقول الثاين: ال قصا  عليه، انظر:  (5)
 .10/156، الشرح الكبري 16/278انظر: هناية املطلب  (6)
 ا، ولعل الصواب كما هو مثبت.يف )ط( و )ز(: فيهم (7)
 يف )ز(: القائل. (8)
 .٩/147انظر: روضة الطالبني  (٩)
 .11/473،472انظر: هناية املطلب  (10)
 يف )ز(: حلق. (11)
 مكرر يف: )ط(. (12)
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ن يف السن مع عدم والطع ،ب  هم الرت    قول  ويلتحق هبا يف  .وكذا إذا كان وثنياً وحنوه على املذهب
تله مسلٌم أو سواٌء ق ،وال كفارةٍ  ،وال ديةٍ  ،فاحلريب مهدر الدم ال يضمنه قاتله بقصا ٍ  ،الرأي

لدم ابلنسبة واملرتد مهدر ا ،أنه ليس مهدراً يف حق غري املسلم :وجه  وفيه  ،غريه على املذهب
وعلى املسلم إذا قتله بغري ، (1)ويف إهداره ابلنسبة إىل الذمي واملرتد خالٌف سيأيت ،إىل املسلم

 .(2)اإلمام تعزير االفتياتإذن 
فإذا قتل غريه  ،ابلنسبة إليه (3)مهدرٌ  ،ابلنسبة إىل غري مستحقهومن عليه قصاٌ  معصوٌم 

 ،على املذهب فعليه القصا  بقتله ،والزاين احملصن معصوٌم ابلنسبة إىل الذمي ،لزمه القصا 
ومنشأ اخلالف أن احلد هل هو ، (4)الوجهنيلنسبة إىل املسلم يف أصح وليس معصومًا اب

ى إطالق ومقتض ؟أو هو هلل تعاىل فيجب القصا  ،انئبهم فال قصا  (5)[مواإلما]للمسلمني 
 .(6)ألموصرح به يف ا ،أو ابإلقرار ،اجلمهور أنه ال فرق بني أن يكون زانه ثبت ابلبينة

إن ثبت زانه ابلبينة فال قود  :(8)األصح عندي من إطالقهما أن نقول :(7)وقال املاوردي
 وقيد صاحب ،لعدم حتتمه بقدرته على الرجوع ؛وإن ثبت إبقراره أ قيد ،لتحتمه ؛على قاتله

                                                           

 .547انظر:    (1)
، ٩/148، روضة الطالبني 10/157، الشرح الكبري 6/272، الوسيط 3/258انظر: املهذب  (2)

 .8/353، النجم الوهاج 8/154املهمات 
 يف )ز(: هبدر. (3)
 .10/158،157والوجه الثاين: جيب على قاتله القصا ؛ ألن الرجم إىل اإلمام، انظر: الشرح الكبري  (4)
 )ز(.يف )ط(: واإلما، واملثبت من:  (5)
قلت: لكن كالم الشافعي رمحه هللا خيالفه يف األم، ونبَّه على ذلك اإلسنوي رمحه هللا يف املهمات،  (6)

، ٩/148، روضة الطالبني 10/158،157، الشرح الكبري 6/272، الوسيط 6/76انظر: األم 
 .8/354، النجم الوهاج 8/155املهمات 

 .12/82انظر: احلاوي  (7)
 يف )ز(: يقال. (8)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 538 - 
 

اجلزم  (3)(2)وحكى ابن يونسٍ ، املسألة مبا إذا وجب رمجه ابلبينة كما قاله املاوردي (1)التنبيه
 .لدية فيما إذا ثبت الزان إبقرارها (4)/بوجوب

 ،ود قطعاً فال ق -أي لغريه-قتله بعد أن أذن اإلمام يف قتله  (6)وإن :(5)قال القاضي الطربي
ويقيم البينة على ذلك فال  ،إال أن جيده مع أهله :(7)قال ابن داودٍ  ،زرال قصا  ع   :فإن قلنا

 .إال إذا قتله بعد االنفصال عن اجلهة ،شدة احلمية (8)[لعذر] ؛عزري  
اين احملصن واخلالف يف الز  ،أو غريه وجبت الدية ،جيب القصا  فتعذر لعفوٍ  :فإن قلنا

قاله  ،ال قصاصاً  نه حٌق حمٌض هلل تعاىلإ :م قتله يف احملاربة على قولناتَّ مطرٌد يف قتل من حت
لإلمام  :الفإنه ق ،ري القول بوقوعه قصاصًا أيضاً يقتضي أنه جي   (10)وكالم املاوردي ،(٩)املتويل

على  ج  رّ  ريمها خ  فلو قتله غ ،وللويل أن ينفرد به دون إذن اإلمام ،أن ينفرد بقتله دون إذن الويل
 .(11)اخلالف يف قتل الزاين احملصن

                                                           

 .220انظر: التنبيه    (1)
واختصر   ،تفقه على والده ،ينالشيخ شرف الد أمحد بن موسى بن يونس اإلربلي املوصليهو:  (2)

تويف سنة ، كثريٌ   ه خلقٌ وخترج ب له كتاب غنية الفقيه يف شرح التنبيه،و  ،كتاب اإلحياء للغزايل مرتني
 .40-8/36للسبكي ، انظر: طبقات الشافعية الكربى اثنتني وعشرين وستمائة

 .15/504انظر: كفاية النبيه  (3)
 ب(.14٩/٩) (4)
 .378انظر: التعليقة للقاضي الطربي حتقيق: مرضي الدوسري/ (5)
 يف )ز(: فإن. (6)
 .8/361انظر: املهمات  (7)
 يف )ط(: لعذره، ويف )ز(: )لعدوه(، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
 .378انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (٩)
 .12/82انظر: احلاوي  (10)
 .8/375، حتفة احملتاج 507-15/505، كفاية النبيه 77-12/75انظر: حبر املذهب  (11)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 539 - 
 

جييء فيه  شبه أنوي   ،فاملنقول أن ال قصا  ،حق قطعه يف السرقةولو قطع طرفًا است  
ا  يف احملارب فإن أوجبنا القص ،ولعلهم اقتصروا على التفريع على الصحيح ،اخلالف املتقدم

 .(1)فيها يقع قصاصاً  القتل :ب إن قلناجت :قال القاضي ،فآل األمر إىل الدية
 فروع  

أو  ،ارييتأو جب ،وجدته يزين ابمرأيت :لو قتل رجاًل حمصناً مث قال :(2)قال الروايين :األول
ولكنه ال  -الصحيح أي على- وال دية فيما بينه وبني هللا تعاىل ،يلوط اببين فال قصا  عليه

على زانه سقط عنه  (3)[أربعةً ] فإن أقام القاتل ،صدق يف احلكم إن أنكر ويل املقتول ذلكي  
 ل  ت  حلف ق   (4)[إنف] ،رضت عليهالويل أنه ال يعلم أنه زىن ابمرأته ع   ميني   وإال فإن طلب   ،القود

تل فال ووصف الزان املوجب للق ،فإن حلف أنه زىن ،دت اليمني إىل القاتلوإن نكل ر   ،القاتل
كما لو عفى   ،فحلف أحدمها ونكل اآلخر سقط القود ،وإن كان له وليان ،وال دية ،قود

 .ية مغلظاً حااّلً يف ماله للحالفوعليه نصف الد ،أحدمها
ففي  ،أو ابلعكس ،م قتله يف احملاربةأو من حتتَّ  ،لو قتل الزاين احملصن زانياً حمصناً  :الثاني

 .(5)كافر مسلماً زانياً حمصناً فكذلكولو قتل ال ،وجوب القصا  اخلالف املتقدم
واستواي يف فضيلة اإلسالم  ،وضابطه أن مباح الدم إذا قتل مباح الدم :(6)قال القاضي

ضول ابلفاضل ويف قتل املف ،اختلفا مل ي قتل الفاضل ابملفضول (7)فإن ،يكون يف القصا  جواابن
 .اجلواابن

                                                           

 .15/504، كفاية النبيه 10/265انظر: الشرح الكبري  (1)
 .155-13/153انظر: حبر املذهب  (2)
 يف )ط(: لدفعة، واملثبت من: )ز(. (3)
 يف )ط(: وإن، واملثبت من: )ز(. (4)
 .15/506انظر: كفاية النبيه  (5)
 .15/507انظر: كفاية النبيه  (6)
 يف )ز(: وإن. (7)
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وإن كان ذمياً  ،فإن كان الزاين مسلماً وجب القصا  ،لو قتل املرتد زانياً حمصناً  :الثالث
قتل الزاين  (3)فلو ،(2)وجهانففي قتله هنا  :(1)قال املتويل ،قتل املرتد ابلذمي غري الزايني   :وقلنا

 .(4)القصا ميم مرتداً فاملذهب وجوب احملصن الذ
 (6)/وكان يؤمر ،أن من ترك الصالة عمدًا حىت خرج وقتها :(5)يف فتاوى القفال :الرابع

وليكن هذا جواابً على  :(8)قال الرافعي، قصا  عليه (7)لو قتله إنساٌن فال ،بفعلها فال يفعل
 ،نوناجل قتل يف حالفلو ج نَّ قبل فعلها ال ي   :قال ،(٩)]احملصن[ وجه منع القصا  يف الزاين

تله قاتٌل يف حال فق ،ن املرتد وسكرولو ج   ،وكذا لو سكر ،فلو قتله حينئٍذ قاتٌل لزمه القصا 
 .لوجود الكفر ؛سكره فال قصا 

 القاتل :الركن الثالث
 ،يبفال قصا  على الص ،وشرط وجوب القصا  عليه أن يكون مكلفاً ملتزماً لألحكام

وفيه  .كما ال جيب على النائم إذا انقلب على إنساٍن فقتله  :(10)قال الرافعي ،واجملنون إذا قتال
يجب على الذمي ف ،وال جيب على احلريب إذا قتل ،ه يف اإلمث النتفاء العمديةءألن انتفا ؛نظرٌ 

 .(11)اللتزامه األحكام ؛إذا قتل

                                                           

 .37٩،378انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (1)
حقاق : عليه القصا ؛ لتساويهما يف حكم استالوجه األول: ال قصا ؛ ألنه مباح الدم، والوجه الثاين (2)

 .37٩القتل، انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/
 يف )ز(: ولو. (3)
 .10/162، الشرح الكبري 7/17،16انظر: التهذيب  (4)
 .262،261انظر: فتاوى القفال    (5)
 أ(.150/٩) (6)
 يف )ز(: ال. (7)
 .10/158انظر: الشرح الكبري  (8)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (٩)
 .10/158انظر: الشرح الكبري  (10)
 .٩/14٩، روضة الطالبني 6/273انظر: الوسيط  (11)
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 ،إفاقته فحكمه حكم العاقل يف وقت ،ويفيق يف وقتٍ  ،ولو كان القاتل جي  نم يف وقتٍ 
 ثبت موجب سواءٌ  ،ص منهومن وجب عليه قصاٌ  مث ج نَّ اقت   ،وحكم اجملنون يف وقت جنونه

 حال فإنه ال يقام عليه يف ،خبالف ما لو أقر مبا يوجب حداً  ،أو إبقراره ،القصا  ابلبينة
 ،ص منهت  أنه إن ٌجنَّ حني تقدميه للقصا  اق :وجه  وفيه  ،قبلألن الرجوع عن اإلقرار ي   ؛جنونه

 .(1)إن ج نَّ قبله فالو 
 قاتل بيمينهدق الص   ،بل ابلغاً  :وقال الوارث ،ولو ادعى القاتل أنه كان حني القتل صغرياً 

 :(2)وجهانفيه  ؟فلَّ وهل حي   ،دقوأان اآلن صغرٌي ص   :ولو قال ،بشرط اإلمكان
 .ال :أصحهما
 .وجهان ؟أو بعد حتقق البلوغ ،احلال وعلى هذا حيلف يف ،نعم :واثنيهما

 :(3)أوجه   فثالثة ،فإن كان ع هد له جنونٌ  ،ولو ادعى أنه كان جمنوانً حينئذٍ 
 .أنه املصدَّق :أصحها
 .أن املصدَّق الوارث :والثاين
 .هد متقطعاً ق الوارث إن كان اجلنون الذي ع  أن املصدَّ  :والثالث

 مبا ادعاه فإن أقام القاتل بينةً  ،وعلى األول لو أقام الوارث بينًة أنه كان حني القتل عاقالً 
فيما إذا اختلف القاذف واملقذوف يف جنونه حني  ،نظريها أقواالً  (4)وسيأيت ،أيضًا تعارضتا

 .(5)القذف
 ،]جنونٍ ن نه مإ :لكن قال القاتل ،ولو توافق الويل والقاتل على زوال عقله حني القتل

 .(7)القاتل بيمينه دقص   ،(6)سكٍر حمرٍم[نه من إ بل :املقتول ويلوقال 
                                                           

 .٩/14٩، روضة الطالبني 10/158انظر: الشرح الكبري  (1)
 انظر: املصدرين السابقني. (2)
 .٩/14٩، روضة الطالبني 10/15٩،158انظر: الشرح الكبري  (3)
 .4أ/21اجلواهر البحرية ل  انظر: (4)
 .٩/14٩، روضة الطالبني 10/15٩انظر: الشرح الكبري  (5)
 -هومةكلمة غري مف-يف )ط(: سكٍر حمرٍم، وقال املقتول إنه من جنوٍن، ويف )ز(: سكٍر حمرٍم، وقال  (6)

 .10/15٩بل إنه من جنوٍن، واملثبت من: الشرح الكبري 
 .٩/14٩، روضة الطالبني 10/15٩انظر: الشرح الكبري  (7)
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أو دخوله  ،الذمة (1)أو عقد ،وال بعد اإلسالم ،وال قصا  على احلريب يف حال حرابته
 .(2)أو يف رسالةٍ  ،إلينا أبمانٍ 

 ،أن على احلريب ضمان النفس واملال :(4)يينيعن أيب إسحاق اإلسفرا (3)كى العباديوح
فيكون  وظاهره يقتضي أنه يضمن النفس ابلقصا  ،خترجياً على أن الكفار خماطبون ابلشرائع

 ،(7)السري (6)/أييت يف كتاب (5)]كالٌم[ففي ضماهنا ابملال  ،وإن أراد به أنه يضمنها ابملال ،غريباً 
كالم   ؟أم هو عاٌم فيه ويف حق احلريب ،وهل عدم وجوب القصا  على احلريب خيتص ابملسلم

 .(٩)اء هللاكالٌم أييت يف السري إن شوفيه   ،وتعليله يقتضي األول ،يقتضي الثاين (8)الغزايل
في قتل الذمي واملستأمن ابملسلم  ،واملستأمن ،(10)وعلى املعاهد ،الذمي وجيب القصا  على

 .(11)تمالٌ ولإلمام يف األخرية اح ،وابلعكس ،واملستأمن ابلذمي ،واملستأمن ابملستأمن ،وابلذمي

                                                           

 يف )ز(: عقب. (1)
 .٩/150،14٩، روضة الطالبني 10/15٩انظر: الشرح الكبري  (2)
 .10/15٩انظر: الشرح الكبري  (3)
يف  ةٌ تعليق :، ومن مصنفاتهإبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلمام ركن الدين أبو إسحاق اإلسفراييينهو:  (4)

هـ، 418نة تويف يوم عاشوراء س ،أبو الطيب الشيخعليه  س  ر  د  ، شرح فروع ابن احلدادو  ،أصول الفقه
 .1/171،170، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 6/70،6٩انظر: الوايف ابلوفيات 

 يف )ط( و )ز(: وضمان املال، ولعل الصواب كما هو مثبت. (5)
 ب(.150/٩) (6)
 .4أ/53انظر: اجلواهر البحرية ل  (7)
 .6/274،273انظر: الوسيط  (8)
، اجلواهر 15/320،31٩، كفاية النبيه ٩/150، روضة الطالبني 10/15٩انظر: الشرح الكبري  (٩)

 .4أ/53البحرية ل 
 يف )ز(: واملعاهد. (10)
، كفاية 10/160،15٩، الشرح الكبري 15-7/5، التهذيب 16/15،14انظر: هناية املطلب  (11)

 .8/358،357، النجم الوهاج 15/308النبيه 
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 (2)طرٌق تقدمت مسكرٌ  (1)]ما شربه[لقاتل السكران العامل أبن ويف وجوب القصا  على ا
ومن  ،ويف معناه من تناول دواًء مزياًل للعقل على وجه التغذي ،والظاهر الوجوب ،يف الطالق

 .(3)أو بدواٍء شربه حلاجٍة كاجملنون ،كره على شربهزال عقله مبسكٍر أ  
 فصل  

ها ؤ وورا ،والقاتل ،والقتيل ،يف إجياب القصا  يف القتل عترب من الصفاتتقدم فيما ي  
 ،هبا منهماٍل يصح وصف ك ،بل هي دائرٌة بينهما ،منهماعترب ال ختتص بواحٍد صفاٌت أ خر ت  

وهي كلها ال  ،ومن املعلوم أن صفات التفضيل كثريةٌ  ،أن ال يـ ف ض ل  القاتل القتيل :وضابطها
 ،والقباحة ،حةالم  وال   ،فواحل ر   ،والصناعة ،والكتابة ،منوالس   ،تؤثر يف دفع القصا  كالطول

 ،تل الشابقفي   ،والعقل وحنوها ،والكالم ،والبصر ،والسمع ،واهلرم ،والشباب ،وضعف القوة
 ،البصري ،السميع ،رجى حياته مدًة طويلةً الذي ت   ،وصناعته ،املاهر يف كتابته ،القوي ،اجلميل

ش لم من حاله أنه ال يعيومبن ع   ،والطفل الرضيع ،والشيخ اهل مّ   ،(4)ضعيف[وال] ،ابألخرس
 .(5)واألصم ،وابألعمى ،ساعًة أو ساعتني وحنوه
عترب التكافؤ ي  ف ،والوالدة ،واحلرية ،اإلسالم :خاصًة على املشهور ثالثة واملعترب عندان منها 

املقتول  ل  ض  فإن ف   ،والدةٍ  (6)]وال[ ،وال حريةٍ  ،أبن ال ي فضل القاتل إبسالمٍ  ،بني القاتل والقتيل
ومن ال  ،قتلهتل بأن من ح دَّ بقذفه ق   :وضابطه ،تل بهأو هبا كلها ق   ،بواحدٍة منها (7)[لاتالق]

 .(8)فال

                                                           

 يف )ط(: مباشرته، واملثبت من: )ز(. (1)
 .8أ/70انظر: اجلواهر البحرية ل  (2)
جالة احملتاج ، ع10/158، الشرح الكبري 12/83،82، حبر املذهب 3/171انظر: املهذب  (3)

4/1512. 
 يف )ط(: الصعب، واملثبت من: )ز(. (4)
 .٩/150، روضة الطالبني 10/15٩، الشرح الكبري 6/273انظر: الوسيط  (5)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (6)
 يف )ط( و )ز(: القتيل، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (7)
 .٩/150، روضة الطالبني 10/160،15٩، الشرح الكبري 6/273انظر: الوسيط  (8)
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 الدين :اخلصلة األوىل
تمسكاً وال فرق بني أن يكون م ،أو معاهداً  ،أو ذمياً  ،حربياً كان ،قتل مسلٌم بكافرٍ فال ي  

اختاره  وجه    هذاويف ،ومل تبلغه دعوة نبينا صلى هللا عليه وسلم أو ال ،بدين بعض األنبياء
و قتل وعلى املذهب ل ،أن املسلم يقاد ابملستأمن :قول  وي ور   ،أن املسلم يقاد به :(1)القفال

أن عليه القصا   :عن والده (2)فقد روى الروايين ،به من غري حكم حاكمٍ  ويل الكافر املسلم  
فإن احلد  ،ٍف فيه كالنكاح بال ويلٍ خبالف ما لو وطئ يف نكاٍح خمتل   ،وإن اختلف العلماء فيه

 .(3)ال جيب
 ،جيب الضمان :(5)قال املاوردي ،ومها ال يعتقدان وجوبه ،اإلمام (4)/ولو فعله اجلالد إبذن

 قوالنه ففي قتله ب ،وليس من هذا ما لو قتل مسلٌم كافراً يف احلرابة ،(6)وجهانويف القصا  
 وإن اختلفت ملتامها كاليهودي ،والذمي ابلذمي ،قتل الذمي واملعاهد ابملسلموي   ،(7)أيتيان

 .(8)والنصراين
 
 
 
 

                                                           

 .15/308انظر: كفاية النبيه  (1)
 انظر: املصدر السابق. (2)
، 10/30٩،160، الشرح الكبري 15-7/5، التهذيب 6/273، الوسيط 12/11انظر: احلاوي  (3)

 .٩/150روضة الطالبني 
 أ(.151/٩) (4)
 .13/422،421انظر: احلاوي  (5)
الوجه األول: وجوب القصا ؛ للنص، والوجه الثاين: ال قصا ؛ لشبهة االختالف، انظر: كفاية  (6)

 .15/30٩،308النبيه 
 .10ب/3انظر: اجلواهر البحرية ل  (7)
 .15/30٩،308، كفاية النبيه ٩/150، روضة الطالبني 10/160انظر: الشرح الكبري  (8)
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 فروع  

و معاهداً أ ،ولو جرح الذمي ذمياً  ،ص منهمث أسلم القاتل اقت   ،لو قتل ذمٌي ذمياً  :األول
 :(1)النقو  :وقيل ،وجهانففي وجوب القصا   ،مث مات اجملروح ابلسراية ،وأسلم اجلارح
 .أنه جيب :عند األكثرين أصحهما
 .(3)واملتويل ،(2)وهو األصح عند طائفٍة منهم اإلمام ،ال :واثنيهما

أما لو كانت اجلراحة حبيث جيب  ،ومها يف قصا  النفس :(6)والرافعي ،(5)البغوي (4)وقال
صا  يف فيجب الق ،مث سرى إىل النفس ،كما لو قطع يده مث أسلم القاطع  ،فيها القصا 

 .انتهى ،اليد قطعاً 
ومات من  ،مث ارتد اجملين عليه ،تمل أن جييء فيه خالٌف كما لو قطع مسلٌم يد مسلمٍ وحي  

 ،رت اجلناية قتالً وقد صا ،ألنه يتبع النفس ؛فإنه ال جيب القصا  يف الطرف ،اجلرح يف الردة
وال يفوضه  ،فيستوفيه اإلمام بطلب الوارث ،أو طرأ إسالم القاتل بعد القتل ،جيب :فإن قلنا

 .(7)إال أن يكون أسلم ،إليه
تفاء التكافؤ الن ؛مث مات اجملروح فال قصا  ،أو جرحه وارتد ،ولو قتل مسلٌم ذمياً مث ارتد

 ،سلماً ولو قتل ذمٌي م، رة الثانية خالفٌ يف الصو  وميكن أن يـ ق دَّر   :(8)قال الرافعي ،عند اجلناية
 .(٩)مث أسلم مل يسقط عنه القصا 

                                                           

 .٩/150، روضة الطالبني 10/160، الشرح الكبري 7/15لتهذيب انظر: ا (1)
 .16/13انظر: هناية املطلب  (2)
 .383،382انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (3)
 يف )ز(: قال. (4)
 .7/15انظر: التهذيب  (5)
 .10/160انظر: الشرح الكبري  (6)
 .٩/150، روضة الطالبني 10/161،160، الشرح الكبري 7/15انظر: التهذيب  (7)
 .10/161انظر: الشرح الكبري  (8)
 .٩/150، روضة الطالبني 7/16انظر: التهذيب  (٩)
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أو لكافٍر عبداً مسلمًا لكافٍر وجب القصا  يف  ،لو قتل عبٌد مسلٌم ملسلمٍ  :(1)[الثاني]
 ؟أو تلقياً  ،وللخالف نظٌر إىل أن القصا  يثبت ابتداءً للوارث :قال الرافعي، (2)الوجهنيأصح 

 .(4)(3)]انتهى[
له  (5)[يثبت]ف ،وله أيضًا التفاٌت إىل أن حق القصا  والعفو عنه يثبت يف اجلناية عليه

 (7)[ألولابو ] ،وعليه مجاعةٌ  ،(6)والثاين نصه يف األم ؟أو يثبت ابتداًء لسيده ،ويتلقاه سيده منه
جيب فيستوفيه بطلب السيد  :فإن قلنا ،(٩)والشيخ أبو إسحاق ،(8)القاضي الطربي قال

ل م   ،وال يفوضه إليه ،قاملستح    .(10)إال ان ي س 

                                                           

 يف )ط(: الثانية، واملثبت من: )ز(. (1)
والوجه الثاين: ال جيب القصا ؛ ألن القصا  إىل السيد، والسيد كافٌر، وال ي قتل املسلم ابلكافر،  (2)

 .16/14،13انظر: هناية املطلب 
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (3)
 .٩/151،150، روضة الطالبني 10/161، الشرح الكبري 6/274انظر: الوسيط  (4)
 لصواب كما هو مثبت.يف )ط( و )ز(: يثبت، ولعل ا (5)
 .7/337انظر: األم  (6)
 يف )ط( و )ز(: واألول، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (7)
 .364انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (8)
 .3/171انظر: املهذب  (٩)
، املهمات 15/311،310، كفاية النبيه 10/161، الشرح الكبري 6/274انظر: الوسيط  (10)

8/156. 
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رجح  ،للقاضي (1)احتماالنففي ثبوت القصا   ،ولو قتل عبٌد كافٌر عبداً كافرًا ملسلمٍ 
 (6)اً[]مملوكاً ملسلٍم، واملقتول كافر  كان العبد القاتل كافراً   (5)لو :(4)قال (3)واإلمام ،ثبوته (2)النووي

 .(7)لوكاً لكافٍر مل مينع ذلك القصا مم
القصا   ففي وجوب ،ولو قتل مرتٌد مرتداً  ،لو قتل مسلٌم مرتدًا فال قصا  :الثالث

 :(8)وجهان :وقيل ،قوالن
 .ياً كما لو قتل حريٌب حرب  ،ال جيب :أحدمها

 .أنه جيب كالذمي ني :وأصحهما
 وجيراين فيما إذا قتل ،اآليت فيما إذا قتله ذميٌ  (٩)/وعلى هذا ففي وجوب الدية اخلالف

صن وال خالف أنه ال جيب القصا  على الزاين احمل ،أو املرتد زانياً حمصناً  ،الزاين احملصن مثله
 .(10)وقد تقدم ،لفضيلة اإلسالم ؛أو مرتداً  ،إذا قتل ذمياً 

أنه ال  :أصحهما ،(11)وجهانأو  ،قوالنففي وجوب القصا   ،ذمٌي مرتداً ولو قتل 
قتل ي   :فإن قلنا ،إذا قتل املرتد ذمياً  الرابع يف الفرع اآلتينيٌة على القولني وبنامها مجاع ،جيب

لبقاء علقة  ؛قتل بهال ي   :وإن قلنا ،(12)قتل الذمي ابملرتدألنه أسوأ حااًل منه مل ي  ؛ املرتد به
                                                           

االحتمال األول: ثبوت القصا ، واالحتمال الثاين: عدم ثبوت القصا ، انظر: النجم الوهاج  (1)
8/357. 

 .٩/151،150انظر: روضة الطالبني  (2)
 .16/14،13انظر: هناية املطلب  (3)
 يف )ز(: قال اإلمام. (4)
 يف )ز(: ولو. (5)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (6)
 .4/1513، عجالة احملتاج 10/161انظر: الشرح الكبري  (7)
 .10/162، الشرح الكبري 6/274انظر: الوسيط  (8)
 ب(.151/٩) (٩)
 .10/162، الشرح الكبري 6/274، وانظر: الوسيط 53٩راجع    (10)
 .16/15والقول أو الوجه الثاين: وجوب القصا ، انظر: هناية املطلب  (11)
 يف )ز(: املرتد ابلذمي. (12)
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على علتني ذكرومها يف وجوب القصا  يف قتل  (1)وبنامها القاضي ،تل الذمي بهاإلسالم ق  
طريقةٌ قاطعٌة  وخيرج منه ؟أو لكون املرتد أسوأ حاالً  ،هل هو لتساويهما يف الكفر ،املرتد ابلذمي

 (2)[الذي]ه املسلم أن لقربي :قول  وفيه ، أو انئبه ،جيب استوفاه اإلمام :فإن قلنا ،بنفي الوجوب
ق واختار الدية ،يرثه لو كان مسلمًا استيفاؤه ففي  ،أً أو كان القتل خط ،فإن عفى املستح 

 .(3)ال جتب :أصحهما ،وجهانوجوب الدية 
 :(5)فوجهانجتب الدية  :فإن قلنا ،(4)ثالثة أوجه  ويتحرر يف القصا  والدية 

 .جتب دية مسلمٍ  :أحدمها
 .وهي دية جموسيٍ  ،جتب أقل الدايت :وأظهرمها
ورتب  ،أنه جيب :أصحهما ،(6)قوالنففي وجوب القصا   ،لو قتل املرتد ذمياً  :الرابع

قتل املرتد ذمي به في  قتل الال ي   :إن قلنا :هنا على القولني يف الفرع الثالث فقال القولني (7)اإلمام
 ،وخيرج منه طريقٌة قاطعٌة بوجوب القصا  ،(8)قوالنقتل به ففي قتل املرتد به ي   :وإن قلنا ،به

 ،سواٌء عاد إىل اإلسالم أم ال ،ص منهجيب اقت   :فإن قلنا ،وهو عكس ما تقدم عن القاضي
ق ق   ،ويدخل فيما إذا قتل ومل يعد القتل ابلردة خذت الدية من وأ   ،تل ابلردةفإن عفى املستح 

 .(٩)ال جيب القصا  :وكذا إن قلنا ،ماله
                                                           

 .15/31٩انظر: كفاية النبيه  (1)
 . 10/162يف )ط( و )ز(: للذمي، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)
، 7/16، التهذيب 16/16،15والوجه الثاين: جتب الدية؛ كما جيب القصا ، انظر: هناية املطلب  (3)

 .15/31٩،318، كفاية النبيه 10/162الشرح الكبري 
الوجه األول: جيب القصا  يف العمد، والدية يف اخلطأ، والوجه الثاين وصححه الرافعي: ال جيب  (4)

، الشرح الكبري 6/274واحٌد منهما، والوجه الثالث: جيب القصا  دون الدية، انظر: الوسيط 
10/163،162. 

 .15/318، كفاية النبيه 10/163انظر: الشرح الكبري  (5)
 .3/172جيب القصا ؛ لبقاء حرمة اإلسالم فيه، انظر: املهذب  والقول الثاين: ال (6)
 .16/16انظر: هناية املطلب  (7)
 مها القوالن السابقان يف قتل املرتد ابلذمي الوجوب، وعدم الوجوب. (8)
 .10/162،161، الشرح الكبري 3/172انظر: املهذب  (٩)
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رح ففيه اخلالف املتقدم فيما إذا ج ،مث مات اجملروح ،مرتٌد ذميًا وأسلم اجلارحولو جرح 
 .(1)مث مات اجملروح ،ياً وأسلم اجلارحذمٌي ذم

 الكفاءة يف احلرية :اخلصلة الثانية
 ،رقيقٌ  (2)[هبعض  ]ن وال م   ،أو أم ولدٍ  ،أو مكاتباً  ،وإن كان مدبراً  ،قتل احلر ابلرقيقفال ي  

 .(3)أو لغريه ،سواٌء كان له
ٌر فال أو كاف ،أو مسلمٌ  ،أو عبدٌ  ،عرف أنه حرٌ فلو قتل مسلٌم حٌر من ال ي   :(4)قال الروايين

 فهي ذا كان له ويلٌ أما إ ،والظاهر أن مراده إذا مل يكن له ويٌل ادعى الكفاءة ،للشبهة ؛قصا 
 .(5)مسألة اللقيط

ولو حكم بقتل  :قال ،نقض حكمهمل ي   :(6)قال ابن كجٍ  ،ولو حكم حاكٌم بقتل احلر ابلعبد
 .(8)(7)/وهو الوجه :قال الرافعي ،نقضتمل أن ال ي  وحي   ،قض حكمهمسلٍم بذمٍي ن  

 مات اجملروح يف مث ،وكذا لو جرحه مث عتق ،ص منهمث عتق القاتل اقت   ،ولو قتل عبٌد عبداً 
 ،ا اإلصابة فال قصولو رماه فعتق بعد إرسال السهم وقبل ، يف الذمي (٩)األصح كما تقدم

 .(10)سل الذمي السهم وأسلم قبل إصابتهوكذا احلكم فيما إذا أر 

                                                           

 .10/161، الشرح الكبري 7/16، وانظر: التهذيب 545راجع    (1)
 يف )ط(: بعضيه، واملثبت من: )ز(. (2)
 .10/163، الشرح الكبري 6/275انظر: الوسيط  (3)
 .10/164مل أجد كالمه هذا يف البحر، وممن نقل عنه الرافعي، انظر: الشرح الكبري  (4)
 .7/270، هناية احملتاج 8/361انظر: النجم الوهاج  (5)
 .10/164انظر: الشرح الكبري  (6)
 أ(.152/٩) (7)
 .8/361، النجم الوهاج 10/164انظر: الشرح الكبري  (8)
 .545راجع    (٩)
 .8/362، النجم الوهاج 10/164، الشرح الكبري 7/18، التهذيب 3/171انظر: املهذب  (10)
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أو اجلرح  ،فالتحق بدار احلرب بعد القتل ،ولو طرأ الرق على القاتل أبن كان حرًا ذمياً 
كان الرق طرأ   ولو، وإن كان امل لك يبطل به قتص منهبل ي   ،ق مل يسقط عنه القصا واسرت  

 .(1)فسيأيت الكالم فيه ،ابلطريق املذكور ومات رقيقاً على اجملروح 
 :فروع   ويتفرع على هذا األصل

 ،األنثى ابلذكرو  ،والكافر ابملسلم ،قتل العبد ابحلرفي   ،قتل الناقص ابلكاملي   :األول
أو على  ،فإذا جىن بعضهم على بعضٍ  ،حكمهم حكم القن (2)واملدبر ،واملكاتب ،واملستولدة

السبب  حصل عتقه بذلك وال نظر إىل ما اتصف به من سبب احلرية ولو ،منهص رقيٍق اقت  
اجلناية  (3)د[]بعوكذا لو جرحه وعتق  ،قتص منهولو جىن حٌر على أحدهم مل ي  ، قبل القصا 

 .(4)ذلك السبب وماتب
أنه  :وجه  وفيه  ،كما لو قتل احلر عبده  ،قتص منه على املذهبولو قتل املكاتب عبده مل ي  

 .(5)ويستوفيه سيد املكاتب ،قتص منه بناًء على أنه ال ميلكي  
ويرق  ،عتقهعتق بأو بغري الشراء صار مكاتبًا معه ي   ،أابه بشرائه إبذن سيده ولو ملك

الوجهني  (8)وحكى املاوردي ،املنع :أشبههما ،(7)وجهانقتله ففي القصا   (6)ولو ،بعجزه

                                                           

، الشرح الكبري 11/30٩، البيان 7/64، التهذيب 16/113،20هناية املطلب ، 586انظر:    (1)
 .377، املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/10/1٩6،1٩5،165

 يف )ز(: واملدبر واملكاتب. (2)
 يف )ط(: قبل، واملثبت من: )ز(. (3)
، الشرح 6/275، الوسيط 12/18، حبر املذهب 16/20، هناية املطلب 12/1٩انظر: احلاوي  (4)

 .8/362، النجم الوهاج 10/164،163الكبري 
 .8/362، النجم الوهاج 8/15٩،158املهمات ، 10/165الشرح الكبري انظر:  (5)
 يف )ز(: فلو. (6)
 .8/158والوجه الثاين: وجوب القصا ، انظر: املهمات  (7)
 .18/278،277انظر: احلاوي  (8)
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 قتص يف النفسي   :فإن قلنا ،(2)]االقتصا  منه أم ال؟[ (1)أبيه هل ]ألبيه[فيما لو قطع طرف 
ال وارث  وال أييت فيه اخلالف فيما إذا قتل من ،شبه أن يكون اإلماموي   ،مل يذكروا من يستوفيه

هم فإنه يرثه املسلمون وفي ،خبالف احلر الذي ال وارث له ،املكاتب ال يورث (3)]ألن[ ،له
القصا   رج من هذا أمٌر رابٌع يف منعوخي، رأيٍ فلذلك امتنع القصا  يف  ،واجملانني ،الصبيان

 .(4)وإن تكافأ يف غريها ،فإهنا منعت القصا  يف أشبه الوجهني ،وهو السيادة
املقتول  فإن كان ما يف القاتل من احلرية أكثر مما يف ،ظراملبعض إذا قتل مبعضاً ن   :الثاني

 اظهرمهأ ،هانوجأو كان ما يف املقتول منها أكثر ففي القصا   ،وإن تساواي ،منها فال قصا 
 .(5)أنه ال جيب :نسب إىل املراوزةعند املتأخرين وي  

ونصف  ،أو كان القتل خطأً أوجبنا نصف الدية ،جيب وآل األمر إىل الدية ابلعفو :فإن قلنا
فدية السيد ونصف القيمة تتعلق برقبته ب ،نصف الدية يف مال القاتل :وال نقول ،ثالً القيمة م  
 .(6)لقيمة برقبتهوربع ا ،تعلق ربع الديةتو  ،وربع القيمة يف ماله ،ب ربع الديةجتبل  ،إن شاء

ر ه  حٌر إهبام عبدٍ  فلو قطع ،ال جيب :فإن قلنا ه  ر  ش  ع   (7)/عبٌد ع ش 
ويلزمه  ،قطعال ي   (٩)حرٌ  (8)

ه ع شر دية وصار ع شر بدل ،فإذا كانت قيمة اجملين عليه ألف درهٍم لو كان مجيعه عبداً  ،أرشه
 ،ينارٍ ودية ع شره احلر مائة د ،مائة درهمٍ ألف ديناٍر فدية تسعة أعشاره تسعودية احلر  ،احلر

                                                           

 .18/277يف )ط( و )ز(: البنه، واملثبت من: احلاوي  (1)
 .18/277سقط من )ط( و )ز(، واملثبت من: احلاوي  (2)
 يف )ط(: فإن، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (3)
، 380، املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/10/165الكبري ، الشرح 7/21انظر: التهذيب  (4)

 .8/365، النجم الوهاج 8/15٩،158املهمات 
والوجه الثاين وهو األشهر عند املتقدمني: وجوب القصا ؛ لتساويهما، ولفضيلة املقتول، انظر:  (5)

 .4/1514، عجالة احملتاج 8/158، املهمات 10/164، الشرح الكبري 11/310البيان 
، املطلب العايل حتقيق: عادل 10/165،164، الشرح الكبري 7/18،17انظر: التهذيب  (6)

 .381الظاهري/
 ب(.152/٩) (7)
 يف )ز(: عشر. (8)
 يف )ط(: زايدة: "إهبام حٍر" بعد قوله: ع شره حٌر، وهي غري صحيحٍة. (٩)
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تكون  ،ة داننريوذلك عشر  ،اين ع شر ديتهبت هلذا بقدر ما فيه من احلرية على العبد اجلثفي
وأما حق السيد فإنه  ،يف ذمته بقدر ما فيه من احلرية ودينارٌ  ،عة داننرٍي يف رقبته يباع فيهاتس

اين تسعة وهو اآلن ميلك من اجل ،ويثبت بقدر حريته ،يسقط بقدر ما ميلكه من العبد الثاين
 ؛ٌد ومثانونوذلك أح ،ويسقط إبزائه تسعة أعشار ع شر ما بقي من قيمة اجملين عليه ،أعشاره

بقدر ما فيه من  ه يف ذمتهلسيد ثبتتف ،ألن ع شر ما بقي من قيمته تسعون فيبقى تسعةٌ 
 .(1)احلرية

ألن كالً  ؛ال جيري القصا  بني العبد املسلم واحلر الذمي إذا قتل أحدمها اآلخر :الثالث
كما ال جيري القصا    ،الفضيلة (3)[ةيصالنق]رب وال جت   ،نعمت (2)ٍة[صف]بهما فض ل اآلخ ر من

 .(4)بن املسلم إذا قتل أحدمها اآلخربني األب الكافر واال
ولو كانت  ،أو آل إليه وجبت قيمته ابلغًة ما بلغت ،لو اقتضى قتل العبد املال :الرابع

 .(5)جتب قيمتها خليًة من الزوج :قال اإلمام ،األمة املقتولة مزوجةً 
 فضيلة األبوة :اخلصلة الثالثة

واءٌ كانوا من س ،وال من األجداد واجلدات بقتله ،قتص من الوالد والوالدة بقتل الولدفال ي  
ومل  ،ألحفادقتلون ابأن األجداد واجلدات ي   :قول  وقيل فيه ، قربوا أم بعدوا ،ق ب ل  األب أو األم

أصله الذي هو  (7)[دامعإ]فال يليق أن يكون الفرع سببًا يف  ،حلرمة األبوة ؛األكثرون (6)ثبتهي  

                                                           

، املطلب العايل حتقيق: عادل 10/165، الشرح الكبري 16/1٩انظر: هناية املطلب  (1)
 .4/1515،1514، عجالة احملتاج 382،381الظاهري/

 يف )ط( و )ز(: نصفه، ولعل الصواب كما هو مثبت. (2)
 يف )ط(: النقصية، واملثبت من: )ز(. (3)
 .٩/151روضة الطالبني ، 10/165، الشرح الكبري 16/20انظر: هناية املطلب  (4)
، كفاية النبيه 6/276،275، الوسيط 16/31و  12/444، هناية املطلب 227انظر: التنبيه    (5)

16/185. 
 يف )ز(: يثبت. (6)
 يف )ط(: إهدام، واملثبت من: )ز(. (7)
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 ،الداً أو حداً إذا كان ج ،كره لالبن أن يقتل أابه قصاصاً لغريهولذلك ي   ،وجوده (1)(يف)سبٌب 
قبل ال ت   :(2)وقال ابن أيب هريرة، د الوالد بقذف ابنهوال حي   ،للغازي أن يقتل أابه الكافرو 

أو مل  ،وهل وجب القصا  وسقط ،لكن األظهر خالفه ،عليه مبا يوجب قصاصاً  (3)شهادته
 .(4)ومل يرتض اإلمام األول ،فيه خالفٌ  ؟جيب أصالً 

 :لفقي ؟مع استوائهما يف اإلسالم واحلرية (5)[ئ أبويهيكاف]واختلفوا أيضاً يف أن االبن هل 
وهو قليل  :قال اإلمام ،وامتنع القصا  لغري املكافأة ،نعم :وقيل ،واألبوة فضيلٌة زائدةٌ  ،ال
 .(6)ىدو اجل

كما   ،أو مع غريه ،قتص منه بقتل من ورثه ولده منفرداً قتص منه بقتل ولده ال ي  ال ي   وكما
 ،أو قتلت أم الولد سيدها وهلا منه ولدٌ  ،أو قتل زوجته وهلا منه ولدٌ  ،(7)[هنب]الو قتل زوجة 

 قق املعت  عت  املفقتل أبو  ،له ابنٌ  قٌ معت  كما لو كان لالبن   ،وارث القتيل (8)/هوكذا لو ورث ولد  
مث ماتت وله  ،هوكما لو قتل أاب زوجت ،وهو ولد القاتل قاملعت  مث مات فورثه املوىل  ،فورثه ابنه
ق ،منها ولدٌ  كما لو قتل أابه فثبت   ،القصا  الواجب عليه (٩)وكذا لو ورث القاتل مستح 

 :والوجه أن يقال :(11)قال اإلمام، (10)أو مع غريه ،مث مات األخ فورثه وحده ،القصا  ألخيه

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 .٩/155انظر: روضة الطالبني  (2)
 يف )ز(: يقتل بشهادته. (3)
، روضة 10/166،165، الشرح الكبري 6/276، الوسيط 23-16/21ة املطلب انظر: هناي (4)

 .315-15/313، كفاية النبيه ٩/152،151الطالبني 
 يف )ط( و )ز(: يكافأ أبوامها، ولعل الصواب كما هو مثبت. (5)
 .16/10انظر: هناية املطلب  (6)
 يف )ط(: أبيه، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (7)
 أ(.153/٩) (8)
 يف )ز(: يستحق. (٩)
 .10/167، الشرح الكبري 7/22،21، التهذيب 6/276انظر: الوسيط  (10)
 .16/24انظر: هناية املطلب  (11)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 554 - 
 

 يرثه لو مل ألنه ؛مث سقط ،مث سقط وورث هو القصا  الواجب عليه ،ورث ولده القصا 
 .وملا سقط ،لورثه غريه

وكذا سائر احملارم  ،قتل الولد واألحفاد ابلوالدوي   ،الرقيق عبد ابنه فال قصا  ولو قتل األب
 .(1)بعضهم ببعضٍ 

قال ابن   ،ولدهولو قضى قاٍض بقتل الوالد ب ،يقتصولو قتل االبن الرقيق عبد أبيه فله أن 
 .(5)(4)(3)[كمالفيه ساعدان ]وليكن هذا يف املوضع الذي  :قال الرافعي ،نقض حكمهي   :(2)كجٍ 

 فروع  

 أو ،فإما أن يقتالمها معاً  ،واآلخر أمهما ،أخوان شقيقان قتل أحدمها أابمها: األول
 .(6)مرتباً 

انع للزوج الباقي وال م ،فإن كانت الزوجية ابقيٌة بينهما ،أن يقتالمها مرتباً  :احلالة األوىل
ر  ،واالبن غري القاتل من املرياث فال قصا  على من قتل أوالً  فإن  ،(7) اً وجيب على من قتل آخ 

راً  أو كان للمقتص منه من  ،القاتل حبٍق ال يرث :وقلنا ،(8)اقتص القاتل أواًل من القاتل آخ 
، ه القاتل األولويطالبون ب ،فلورثة املقتص منه نصيبه من دية القتيل األول ،حيجب املقتص

                                                           

 .٩/152، روضة الطالبني 10/167انظر: الشرح الكبري  (1)
 .٩/152انظر: روضة الطالبني  (2)
 يف )ط(: ساعدان ومالك، واملثبت من: )ز(. (3)
س بن مالك املدين، أحد أئمة املذاهب الفقهية األربعة، إمام دار اهلجرة، انظر: سري هو: مالك بن أن (4)

 .135-8/48أعالم النبالء 
، بداية اجملتهد 4/4٩8قلـت: ألن مالكًا رمحه هللا يرى قتل الوالد ابلولد يف العمد، انظر: املدونة  (5)

 .10/167،166، الشرح الكبري 4/183
، روضة 10/168، الشرح الكبري 7/22، التهذيب 6/276، الوسيط 16/25انظر: هناية املطلب  (6)

 .٩/154،153الطالبني 
 يف )ز(: أخرى. (7)
 يف )ز(: أخرى. (8)
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ومل يستحق واحٌد  ،القصا  على اآلخر (2)ا[منهم]الزوجية ابقيًة استحق كٌل  (1)وإن مل تكن
 .(3)منهما قصا  نفسه إراثً عن قتيله

ىن على أن بن يكن للمقتول من حيجب القاتل افإن مل ،ظرفلو ابدر أحدمها وقتل اآلخر ن  
 ،فسهألنه ورث قصا  ن ؛يرث سقط القصا  عن املبادر :فإن قلنا ؟القاتل حبٍق هل يرث

 .(5)مل يسقط عنه ،ال :قلنا (4)[إن]و 
ابتدأ  قتص ممنأو ي   ،قدم أحدمها ابلقرعةفهل ي   ،ولو أراد كٌل منهما أن يقتص من اآلخر

وعلى األول لو خرجت  ،الثاين (7)ورجح النووي ،منهما طائفةٌ  (6)رجح كالً  ،وجهانفيه  ؟ابلقتل
 :(8)ال الروايينوق، قتص له بعد موتهألنه ي   ؛ولو وكل اآلخر مل جيز ،القرعة ألحدمها فوكل جاز

 .(٩)ل بطلتلكن إذا قتل املوكَّ  ،فلو ابدر وقتل مل يلزمه شيءٌ  ،عندي أن توكيله صحيح أيضاً 
 قرع بنيمث ي   ،منهما وكياًل قبل اإلقراع صح (11)]كل واحٍد[ كلولو و  :(10)النوويقال 
حق هذا كله تفريٌع على املشهور أن كالً منهما يست ،فإذا اقتص أحدمها انعزل اآلخر ،الوكيلني

 .القصا  على اآلخر

                                                           

 يف )ز(: يكن. (1)
 يف )ط(: منهم، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/154، روضة الطالبني 10/16٩، الشرح الكبري 7/22، التهذيب 6/276انظر: الوسيط  (3)
 يف )ط(: فإن، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (4)
 .٩/154، روضة الطالبني 10/16٩، الشرح الكبري 6/277،276انظر: الوسيط  (5)
 يف )ز(: كٌل. (6)
 .٩/154انظر: روضة الطالبني  (7)
 .14/263،262انظر: حبر املذهب  (8)
، الشرح الكبري 7/22، التهذيب 6/277،276، الوسيط 16/27،26انظر: هناية املطلب  (٩)

10/16٩. 
 .٩/155انظر: روضة الطالبني  (10)
 .٩/155سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: روضة الطالبني  (11)
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 وأيب احلسني ابن القطان فيما إذا قتل ،وحكى ابن كٍج عن ابن أيب هريرة :(1)قال الرافعي
وال  ،ا تقنه يقع الأ ]متفرٌد ابإلرثوكل واحٍد من األبوين  ،وعمرٌو ابن زيدٍ  ،زيٌد ابن عمروٍ 

وقد رواه  .انتهى ،بد أن أييت هذا هنا (4)فال ،مثله (3)/ويف الرقم للعبادي ،(2)[بينهما قصا 
 .(٩)ويناملسألة يف أخ ض  ر  وفـ   ،(8)(7)عن ابن اللبان (6)(5)صاحب البيان

سواٌء كانت  ،فكٌل منهما يستحق القصا  على اآلخر ،يقتالمها معاً  أن :احلالة الثانية
الستيفاء ]م قدَّ وي   ،فلو عفى أحدمها فللمعفو عنه أن يقتص من العايف ،األم زوجًة أو ال

اً على قول تفريع فالكالم فيه كما تقدم ،أو وكال معاً  ،فإن وكل أحدمها ،ابلقرعة (10)[لقصا ا
ا نث  ورَّ  (11)[نإ]ف ،أو ابدر إليه دوهنا ،فإن استوىف أحدمها القصا  ابلقرعة، القرعة يف األوىل

ألنه ورث قصا   ؛ومل يكن للمقتص منه من حيجبه سقط القصا  عن املستويف ،القاتل حبقٍ 

                                                           

 .٩/155، روضة الطالبني 10/170،16٩انظر: الشرح الكبري  (1)
يف )ط(: مكافٌئ أنه يقع القصا  وال قصا ، ويف )ز(: مكافٌئ فإنه يقع التقا  وال قصا ،  (2)

 .10/16٩واملثبت من: الشرح الكبري 
 ب(.153/٩) (3)
 يف )ز(: وال. (4)
ومثانني  لد سنة تسعٍ و  ،حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن أسعد بن حيىي أبو اخلري العمراين اليماينهو:  (5)

، انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ومخسني ومخسمائة تويف سنة مثانٍ و  ،وأربعمائة
1/328،327. 

 .11/324،323انظر: البيان  (6)
تويف يف  ،حممد بن عبد هللا بن احلسن العالمة أبو احلسني البصري املعروف اببن اللبان الفرضيهو:  (7)

: طبقات الشافعية ، انظركتاب اإلجياز  :ومن تصانيفه يف الفرائض ،ربيع األول سنة اثنتني وأربعمائة
 .1/1٩3،1٩2، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 4/155،154الكربى للسبكي 

 .477،476انظر: اإلجياز يف الفرائض    (8)
 يف )ز(: أخرين. (٩)
 يف )ط(: االستيفاء للقصا ، واملثبت من: )ز(. (10)
 من: )ز(. يف )ط(: أبن، واملثبت (11)
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 أو كان هناك من حيجبه فلوارث املقتص منه أن ،وإن مل نورثه وهو األظهر ،أو بعضه ،نفسه
 .(1)يقتص من املستويف

لّ   ،مث الثالث أصغرهم ،ولو كان اإلخوة أربعٌة فقتل الثاين أكربهم  القتيالن غري فومل خي 
صغري ما كان نه ورث من الأل ؛ويسقط عنه القصا  ،فللثاين أن يقتص من الثالث ،القاتل ني
 .(2)يستحقه

فإما أن يكون  ،أو أحدمها ،على نسب مولوٍد مث قتاله (3)[نان]اثتزاحم : الفرع الثاني
 .(4)أو ابلفراش ،ذلك ابلدعوة

 قتله مث ،فإذا تداعى رجالن مولودًا جمهول النسب ،أن يكون ابلدعوة :الصورة األوىل
إما تفريعاً على  ،وي رجع إىل القائف ،أو قتاله قبل إحلاق القائف فال قصا  يف احلال ،أحدمها

أتخ ر فرض فيما إذا وقع العرض يف حياته وأو ي   ،الصحيح يف صحة العرض عليه بعد املوت
حلق الذي أ   فإن كان اشرتكا يف قتله فال قصا  على ،ظرفإن أحلقه أبحدمها ن   ،تلإحلاقه حىت ق  

قتص منه وإن أنه ال ي   :وجه  وفيه ، األب (5)ألنه ش ر ك   ؛قتص من اآلخر على املذهبوي   ،به
أو  ،وإن أحلقه ابآلخر، (6)وجزم به املاوردي ،لضعف إحلاق القائف ؛اقتصينا من شريك األب

ألنه صار ابناً  ؛فلو رجعا عن الدعوة مل يقبل رجوعهما ،ص من القاتل على الصحيحبغريمها اقت  

                                                           

 .٩/154،153، روضة الطالبني 10/16٩،168، الشرح الكبري 7/22انظر: التهذيب  (1)
 .٩/155، روضة الطالبني 10/170انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ط(: النان، واملثبت من: )ز(. (3)
 .٩/152، روضة الطالبني 10/167انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: شريك. (5)
 .12/24،23انظر: احلاوي  (6)
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ن كان قتص من الراجع إفي   ،وإن رجع أحدمها وأصر اآلخر حلق املصرَّ على الصحيح ،ألحدمها
 .(3)أو شريكاً  ،كان قاتالً   (2)قصا  على املصرّ  لو (1)[ال]و  ،أو كاان اشرتكا يف قتله ،القاتل

أو وطئ  ،طئت منكوحٌة ابلشبهةكما إذا و    ،أن يكون التزاحم ابلفراش :الصورة الثانية
إمنا يلحق ف ،أو نكحت معتدٌة وأتت بولٍد ميكن أن يكون من كٍل منهما ،اثنان امرأًة ابلشبهة

أو  ،خر منهوهل يلتحق أبحدمها ابنتفاء اآل ،أو ابنتسابه بعد البلوغ ،أبحدمها إبحلاق القائف
 :(5)/حهماأص ،وجهانفيه  ؟أو ينتسب بعد بلوغه ،لحقه القائفحىت ي   امهباإل (4)]يبقى[

 ،(7)وأحلقه القائف أبحدمها فاحلكم كما مرَّ  ،أو أحدمها ،فإذا قتاله، يف اببه (6)وقد مرَّ ، الثاين
ولو  ،تص منهقمث قتله الذي حلقه مل ي   ،أو انتسب بعد البلوغ إىل أحدمها ،وإن احلقه أبحدمها

 .(8)وجهانلعان ففي وجوب القصا  عليه قتل من نفاه ابل
 فصل  

 .(٩)عتربوعندان ال ت   ،يف الكفاءة ثالث خصال  اختلف العلماء يف 
 
 
 

                                                           

 يف )ط(: فال، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ز(: أو. (2)
، روضة الطالبني 10/168،167، الشرح الكبري 7/21، التهذيب 16/2٩انظر: هناية املطلب  (3)

٩/153،152. 
 .10/168يف )ط( و )ز(: بنفي، واملثبت من: الشرح الكبري  (4)
 أ(.154/٩) (5)
 .203راجع    (6)
 أي يف الصورة األوىل. (7)
، الشرح الكبري 7/21الوجه األول: ي قتص منه، والوجه الثاين: ال ي قتص منه، انظر: التهذيب  (8)

 .405،404، خبااي الزوااي   ٩/153، روضة الطالبني 10/168
 .٩/156، روضة الطالبني 10/170، الشرح الكبري 6/277انظر: الوسيط  (٩)
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 اخلصلة األوىل
 ،ذمي ابلذميقتل الكما ي    ،وابلعكس ،قتل الذمي ابملعاهدفي   ،وال أثر هلا ،د العصمةأتبم 

 .(1)ولإلمام فيه احتمالٌ  ،واملعاهد ابملعاهد
 (2)[ةالثاني]

 ،اخلنثى هبماو  ،وابلعكس ،قتل الرجل ابملرأةفي   ،عترب يف وجوب القصا الذكورة ال ت  
مرأٌة يد اخلنثى أو ا ،فلو قطع رجلٌ  ،والشريف ابخلسيس ،قتل العامل ابجلاهلكما ي    ،وابلعكس

ا وكذ ،أو آل األمر إليه مل جيب إال نصف دية املرأة ،فإن اقتضت اجلناية املال ،لزمه القصا 
 .(3)لو قتله مل جيب إال دية املرأة

 :ور ص ففيهأو النساء  ،اخلنثى املشكل ما هو للرجالطع من ولو ق  : (4)[الفرع األول]

 وشفريه فال قصا  يف ،وأنثييه ،أو امرأٌة ذكر خنثى مشكلٍ  ،(5)(رجلٌ )لو قطع  :األوىل
 ،فيكون الذكر واألنثيان زوائد ،فالحتمال أن املقطوع امرأةٌ  ،أما إذا كان القاتل رجالً  ،احلال
 ،(6)جهانو وأما إذا كان امرأًة قلنا يف وجوب القصا  يف الشفرين  ،قطع ابلزائدال ي   لواألص

 .(7)والشفران زائدان ،الحتمال أنه رجلٌ  ؛جيب مل جيب هنا :فإن قلنا
من القاطع  صفإن تبني يف الصورة األوىل أنه ذكٌر اقت   ،مث إن صرب املقطوع إىل تبني احلال

خذ دية أتو ،وإن ابن أنه أنثى فال قصا  ،خذ منه حكومة الشفرينوأ   ،يف الذكر واألنثيني

                                                           

، روضة الطالبني 10/170، الشرح الكبري 6/277، الوسيط 16/15،14انظر: هناية املطلب  (1)
٩/156. 

 يف )ط(: الثاين، واملثبت من: )ز(. (2)
 . ٩/15٩،156، روضة الطالبني 10/176،171،170، الشرح الكبري 6/277انظر: الوسيط  (3)
 قسيم.سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت زايدٌة يقتضيها سياق الت (4)
 سقط من: )ز(. (5)
 .٩/157الوجه األول: وجوب القصا ، والوجه الثاين: عدم وجوب القصا ، انظر: روضة الطالبني  (6)
، روضة الطالبني 174-10/172، الشرح الكبري 7/72، التهذيب 6/277انظر: الوسيط  (7)

٩/157،156. 
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قاطعة يف الشفرين ص من الاقت   ،الثانية أنه أنثى  وإن ابن يف ،وحكومة الذكر واألنثيني ،الشفرين
 ،حكومة الذكر واألنثيني على القولني (1)[خذأتو] ،خذ ديتهماوإال أ   ،إن أوجبنا القصا  فيهما
 .(2)وحكومة الشفرين ،وأيخذ دية الذكر واألنثيني ،وإن ابن ذكراً فال قصا 

له إىل أما إذا ابن بقوله أبن أخرب مبي ،واملين ،لقيٍة كالبولهذا كله إذا ابن ذلك أب مارٍة خ  
لب القصا  يف وط ،وىلخرب أبنه مييل إىل الرجال يف األ  أففي قبوله هنا إذا  ،أحد الصنفني

 :(3)وجهانالذكر واألنثيني 
 .وكما لو أخرب قبل اجلناية ،كغري هذه الصورة  ،نعم :أحدمها

 .للتهمة ؛ال :(6)واإلمام ،(5)عند القفال (4)[أظهرمهاو ]
ن كان عفوت عن القصا  إ :فإن قال ،ظروإن مل يصرب إىل تبني احلال وطالب ابملال ن  

 ،يستحقه بتقدير الذكورة مائةٌ من اإلبل للذكر (7)[الذي]ف ،فإن كان القاطع رجالً  ،يل قصا ٌ 
والذي يستحقه بتقدير األنوثة مخسون  ،(8)/وحكومةٌ للشفرين معتربةٌ هبذه الدية ،ومائةٌ لألنثيني

 .(10)كذا ذكره اإلمام  ،هبذه الدية (٩)[ناتمعترب ]وحكومتان للذكر واألنثيني  ،من اإلبل للشفرين
ال تبلغ مخسني ف ،الذكر واألنثيني معاً حكومٌة واحدةٌ  وكالم كثريين يقتضي أن الواجب يف

دفع ي   :اجلمهور فقال ،فالواجب بتقدير األنوثة دون الواجب بتقدير الذكورة بكثريٍ  ،من اإلبل
فما  (11)ت األنوثةفإن ابن ،نألنه املتيق   ؛وحكومة الذكر واألنثيني ،دية الشفرين :إليه األقل وهو

                                                           

 يف )ط( و )ز(: وأيخذ، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (1)
 .10/174،173، الشرح الكبري 7/72، التهذيب 16/12٩انظر: هناية املطلب  (2)
 .٩/158، روضة الطالبني 10/175انظر: الشرح الكبري  (3)
 يف )ط( و )ز(: أظهرمها، ولعل الصواب كما هو مثبت. (4)
 .10/175انظر: الشرح الكبري  (5)
 .16/135انظر: هناية املطلب  (6)
 يف )ط(: والذي، واملثبت من: )ز(. (7)
 ب(.154/٩) (8)
 يف )ط(: معتربان، واملثبت من: )ز(. (٩)
 .10/173، الشرح الكبري 6/278، الوسيط 16/130،12٩انظر: هناية املطلب  (10)
 يف )ز(: أنوثته. (11)
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دفع إليه إال حكومة  ال ي   :(1)وقال الفوراين، له املبلغ األول ل  مّ  ك    ابنت ذكورتهوإن  ،أخذه حقه
د إمنا يتجه ذلك إذا تعد :وقال (2)فه اإلماموضعَّ  ،تمل أن تكون واجبةً ألنه حي   ؛كل عضوٍ 

 (3)فرين[]س لّ م  إليه دية الش فإن أوجبنا القصا  يف الشفرين ،وإن كان القاطع امرأةً  .اجلاين
 .(4)وحكومة الذكر واألنثيني

 ،ع مينطالقصا  غري متوقٍع يف مجيع ما ق   :وقال ،وإن مل يعف عن القصا  يف الصورتني
 :(5)وجهانفيه  ؟فهل يعطى شيئاً  ،لكن أطلب ما جيب يل يف املال بعد القصا 

 .(7)لقفالواختاره ا ،ال :(6)البن أيب هريرة أحدمها
 .نعم :وأصحهما

 :(8)أوجه   أربعةفيه  ؟عطى إذا كان القاطع رجالً وعلى هذا ففيما ي  
وحكومة الذكر  ،ومها حكومة الشفرين على تقدير الذكورة ،احلكومتني أقل :أحدها

 .(٩)ححه الروايينوص ،ألنه عضٌو واحدٌ  ؛والظاهر أنه حكومة الشفرين ،واألنثيني بتقدير األنوثة
 .كومته أقلفح ،طع والدم سائلٌ ألنه ق   ؛راً أنه يعطى حكومة العضو املقطوع آخ   :والثاين
 .القاضي أاب حامد فيه (10)أ املاورديوخطَّ  ،أنه يعطى دية الشفرين :والثالث
 .(11)ه يعطى حكومة الشفرين دون غريمهاأن :األصح والرابع

                                                           

 .403انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (1)
 .16/130،12٩انظر: هناية املطلب  (2)
 .10/174سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: الشرح الكبري  (3)
 .٩/157،156، روضة الطالبني 10/174،173انظر: الشرح الكبري  (4)
 .10/173، الشرح الكبري 6/278، الوسيط 16/130انظر: هناية املطلب  (5)
 .10/173انظر: الشرح الكبري  (6)
 انظر: املصدر السابق. (7)
 .٩/157، روضة الطالبني 10/174،173انظر: الشرح الكبري  (8)
 .12/85،84انظر: حبر املذهب  (٩)
 .12/٩1انظر: احلاوي  (10)
 يف )ز(: غريها. (11)
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 وحكومة ،يعطى األقل من حكومة الشفرين :ب أن يقالذَّ واملسلك امله   :(1)قال اإلمام
صروف إليه أقل ويكون امل ،(2)واقتصر عليه الغزايل ،الذكر واألنثيني مضمومًة إىل دية الشفرين

 .(3)من مائٍة من اإلبل
لكن  ،(4)جهاألو جيب القصا  يف الشفرين جاءت فيه  :فإن قلنا ،وإن كان القاطع أنثى

 ،وعلى الوجه اآلخر األصح يعطى حكومة الذكر واألنثيني بتقدير األنوثة ،الثالث مل يذكروه هنا
 وأما الشفران فال نوجب ،أقل من حكومة الشفرين مع دية الذكر بتقدير الذكورة (5)و[وه]

م كما لو أوجبناه فاحلك ،ال جيب القصا  فيهما :وإن قلنا ،لتوقع القصا  فيهما ؛فيهما شيئاً 
 .(6)افعف

مث إن  ،الوشفريه فال قصا  يف احل ،وأنثييه ،لو قطع خنثى مشكٌل ذكر مشكلٍ  :الثانية
 (7)كربوالزائد ابلزائد إن مل يكن زائد القاطع أ ،طع األصلي ابألصليق   ،أو أنثيني ،ابان ذكرين

أيتيان إن  وجهانيف الزائد القصا   (٩)ففي منع الكبري ،(8)وإن كان أكرب ،من زائد املقطوع
 قد مرَّ واآلخر أنثًى ف ،وإن ابن أحدمها ذكراً  ،ففي الزائد حكومةٌ  ،نعمي   :فإن قلنا ،(10)شاء هللا
 .(11)حكمه

                                                           

 .16/132انظر: هناية املطلب  (1)
 .6/278انظر: الوسيط  (2)
 .٩/157، روضة الطالبني 10/174انظر: الشرح الكبري  (3)
 أي: األوجه األربعة السابقة. (4)
 يف )ط(: وهل، واملثبت من: )ز(. (5)
 .٩/157، روضة الطالبني 10/174، الشرح الكبري 6/278انظر: الوسيط  (6)
 يف )ز(: أكثر. (7)
 يف )ز(: أكثر. (8)
 يف )ز(: الكثري. (٩)
 .٩أ/17٩لبحرية ل انظر: اجلواهر ا (10)
، الشرح 7/73، التهذيب 6/278، الوسيط 16/134راجع الصورة األوىل، وانظر: هناية املطلب  (11)

 .٩/158، روضة الطالبني 10/175،174الكبري 
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وحكومة الذكر  ،دية الشفرين :وهو ،ناجملين عليه قبل التبني أعط ي املتيقَّ  اعف (1)/فلو
 :(2)فوجهانوإن مل يعف وطلب ماالً  ،واألنثيني

 .دفع إليه أقل احلكومتنيأنه ي   :أحدمها
 .لتوقع القصا  يف الكل ؛دفع إليه شيٌء يف احلالأنه ال ي   :وأصحهما

ٍل وعلى ك ،تصور القصا فال ي   ،ذكره وأنثييه (3)[وامرأةٌ  ،هيشفر  رجلٌ  قطع]لو  :الثالثة
فإن  ،فيها أن ال يزيد على مقدار الدية (4)وش ر ط  الغزايل ،ألهنا احملققة ؛منهما حكومة ما قطعه

وهو  ،ا ديتهافال يبلغ هب ،املقطوع لو كان رجاًل فقد تزيد حكومة الشفرين منه على دية امرأةٍ 
وكالم الرافعي يوافق كالم  ،وتناق ض كالم الغزايل فيه ،(5)وىلخالف ما ذكره اإلمام يف األ  

 .(6)اإلمام
ف عن القصا  ومل يع ،وقطعت املرأة شفريه ،فقطع الرجل ذكره وأنثييه ،ولو انعكس احلال

 :(7)فوجهان
لظاهر وهو بناًء على ا ،لتوقع القصا  ؛أنه ليس له مطالبة واحٍد منهما مبالٍ  :أصحهما

فعليها حكومة  ،توقع القصا  يف حق املرأةنع فال ي  فإن م   ،يف جراين القصا  يف الشفرين
 .الشفرين يف احلال

                                                           

 أ(.155/٩) (1)
، روضة الطالبني 10/175،174، الشرح الكبري 7/73، التهذيب 16/134انظر: هناية املطلب  (2)

٩/158. 
يف )ط(: قطعت امرأةٌ شفرته ورجٌل، ويف )ز(: قطعت امرأةٌ شفريه ورجٌل، واملثبت من: روضة الطالبني  (3)

 ، وهو الصواب.158/٩
 .6/278انظر: الوسيط  (4)
 أي الصورة األوىل. (5)
 .٩/158، روضة الطالبني 10/174، الشرح الكبري 16/134انظر: هناية املطلب  (6)
، روضة 6/285، الغاية يف اختصار النهاية 10/174، الشرح الكبري 16/134انظر: هناية املطلب  (7)

 .٩/158،157الطالبني 
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رجالً  طعفيما إذا كان القا ،الوجه األولوهو تفريٌع على ، ومةاحلك (1)[ستحقي] :واثنيهما
 .قل احلكومتنيأأنه يعطى 

ل ب :وقال اجملين عليه ،أقررت  أبنك امرأةٌ  :(2)[لخنثىل]لو قال الرجل اجلاين  :الفرع الثاني
 :(3)فقوالنو يل   القصا  يف الذكر  ،أقررت  أين رجلٌ 
 .ألن األصل عدم القصا  ؛القول قول اجلاين :أصحهما
عد فرض يف االختالف يف أنه قال ذلك بوهذا قد ي   ،القول قول اجملين عليه :واثنيهما

 .أو قبلها ،اجلناية
تلفا واخ ،الصحيح أنه إن كان أقر قبل القطع أبين رجلٌ  :عن القفال (5)الروايين (4)وقال

 :أو قال ،ررتأق كنت    :مث اختلفا من بعده وقال ،وإن مل يكن أقر قبله ،فالقول قوله ،بعده
، (7)كذا ذكر اجلمهور الفرع  ،املقطوع منهم (6)[ال]فالقول قول القاطع  ،اآلن أبين رجلٌ  أقررت  

 فيما إذا ادعى اجملين عليه على اجلاين أبنك أقررت   ،خاصًة اخلالف (8)ض الغزايل يف وسيطهوفر  
 .أنك امرأةٌ  بل أقررت   :وقال اجلاين ،ويل القصا  يف الذكر ،أين رجلٌ 

وإن ابن أنثى  ،هص منفإن ابن ذكراً اقت   ،ف  ل ذكر رجٍل وأنثييه و ق  لو قطع املشك   :الثالث
 .(٩)ع القصا لتوق ؛ولو طلب اجملين عليه ماالً ومل يعف مل جيب ،وال قصا  ،فعليه ديتان

 
 

                                                           

 يف )ط( و )ز(: تستحق، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 يف )ط( و )ز(: على اخلنثى، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (2)
 .٩/15٩،158لبني ، روضة الطا10/175، الشرح الكبري 16/135،134انظر: هناية املطلب  (3)
 يف )ز(: ونقل. (4)
 .411مل أجده يف البحر، وذكره ابن الرفعة نقاًل عنه، انظر: املطلب العايل حتقيق: عادل الظاهري/ (5)
 يف )ط( و )ز(: ألن، ولعل الصواب كما هو مثبت. (6)
 .٩/15٩،158، روضة الطالبني 10/175انظر: الشرح الكبري  (7)
 .6/27٩،278انظر: الوسيط  (8)
 .٩/15٩، روضة الطالبني 10/176انظر: الشرح الكبري  (٩)
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 اخلصلة الثالثة
تلوا به على فإذا قتل مجاعٌة واحدًا ق   ،ال يؤثر (1)التفاوت يف العدد بني القاتل واملقتول

 ،أو يف حبرٍ  ،أو ألقوه من شاهقٍ  ،أو مبثقلٍ  ،سواءٌ قتلوه مبحددٍ  ،املذهب الذي قطع به اجلمهور
، اٍر أو الذات أغو  ،متفقة العدد أو متفاوتةً  ،أو متفرقةً  ،ةً أو جرحوه جراحاٍت جمتمع ،أو انرٍ 
 ،إال أن تكون جراحة أحدمها مدففةً  ،(2)/تلأن يصدر من كٍل منهم ما لو انفرد لق   :وضابطه

تل األول كما فالقا ،أو تكوان مدففتني ،فالقاتل صاحب املدففة ،وجراحة اآلخر غري مدففةٍ 
 :(5)قوالن آخرانوفيه  ،(4)[مهااحد]إأن ال يربأ من  شرتط يف اجلراحتنيوي  ، (3)مرَّ 

 .منهم (6)واحٌد[ ال ي قتل أنه] :أحدمها
تهم من وأيخذ من الباقني حص ،قتل واحٌد منهم خيتاره الويلأنه ي   :عن القدمي واثنيهما

 .الدية
تل به منهم أييت قوالكالم فيمن ي   ،ولزمه دية الباقني ،تل بواحٍد منهمولو قتل واحٌد مجاعًة ق  

 .(8)الثاين (7)الفنيف 

                                                           

 يف )ز(: القتيل. (1)
 ب(.155/٩) (2)
 .531،530راجع    (3)
 يف )ط(: أحدمها، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (4)
، 6/27٩احد، انظر: الوسيط قال النووي: وهذان القوالن شاذان واهيان، واملشهور قتل اجلماعة ابلو  (5)

، املطلب العايل حتقيق: خالد ٩/15٩، روضة الطالبني 10/177،176الشرح الكبري 
 .٩4،٩3املوقد/

يف )ط( و )ز(: أهنم ال يقتلوا وال واحد، ولعل الصواب كما هو مثبٌت، وما يف الروضة يوافق املثبت  (6)
 يف املعىن.

 يف )ز(: القن. (7)
، اجلواهر البحرية ل ٩/160، روضة الطالبني 10/177، الشرح الكبري 12/11٩انظر: احلاوي  (8)

 .٩ب/181
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أن اجلناية  :(2)وجه  وفيه  ،الدايت (1)[وللباقني] ،بواحٍد منهمطع ولو قطع أيدي مجاعٍة ق  
 ،ن الديةويرجع كل واحٍد منهم إىل حصته م ،قطع هبم مجيعاً أو ي   ،قتلإذا وقعت دفعًة واحدًة ي  

أو قتل احلر  ،فأما إذا كان عبداً  ،ال يف احملاربة مجاعةً  (3)[وقتل] ،وهذا إذا كان القاتل حراً 
 .(4)فسيأيت مجاعًة يف احملاربة

 التفريع
أو  ،لقتيلافهل دم كٍل منهم مستح ٌق لويل  ،قتل ابلواحدإن قلنا ابملذهب أن اجلماعة ت  

كن إال أنه ال مي ،حىت لو كانوا عشرًة استحق الويل ع شر دم كل واحدٍ  ،يستحق ابلقسط
 .(6)ابلثاين (5)وقال احلليمي ،ابألولقال اجلمهور  ؟استيفاؤه إال ابستيفاء الباقي

 ،وأن يقتص من بعضهم وأيخذ من الباقني حصتهم من الدية ،وللويل أن يقتص من اجلميع
 ،سواءٌ كانت جراحة بعضهم أفحش أو ال ،زعت على عدد رؤوسهماقتصر على الدية و   (7)وإن

كان جلراحة بعضهم أرٌش   (8)وسواءٌ  ،متفقة العدد أو خمتلفةً  ،وسواٌء كانت واحدًة أو متعددةً 
 .(٩)مقدٌر أو ال

                                                           

 يف )ط(: وللباقي، واملثبت من: )ز(. (1)
 .٩/160قال النووي: وهذا الوجه شاٌذ ضعيٌف، انظر: روضة الطالبني  (2)
 .10/178يف )ط( و )ز(: أو قتله، واملثبت من: الشرح الكبري  (3)
، روضة الطالبني 10/178،177، الشرح الكبري 7/2٩، التهذيب 12/11٩انظر: احلاوي  (4)

 .٩أ/182، اجلواهر البحرية ل 160/٩
ستاذيه أبو بكر أتفقه على  ،احلسني بن احلسن بن حممد القاضي أبو عبد هللا احلليمي البخاريهو:  (5)

املنهاج  :تصانيفه ومن ،وأربعمائة يف ربيع األول سنة ثالثٍ  :وقيل ،يف مجادىتويف  ،واألودين ،القفال
، طبقات 343-4/333طبقات الشافعية الكربى للسبكي وي عرف بشعب اإلميان أيضاً، انظر: 

 .1/17٩،178الشافعية البن قاضي شهبة 
 .٩/160،15٩، روضة الطالبني 10/177،176انظر: الشرح الكبري  (6)
 يف )ز(: فإن. (7)
 ز(: سواٌء.يف ) (8)
 .٩/15٩، روضة الطالبني 10/177انظر: الشرح الكبري  (٩)
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 (1)[تانفرد]شرتط يف وجوب القصا  على اجلميع أن تكون جناية كٍل منهم لو وي  
ذلك إما و  ،فإن مل جيب بواحٍد منها عند االنفراد مل جيب عند االجتماع ،أوجبت القصا 

أو لعدم  ،أو مجاعٌة واحدًا خطأً  ،كما لو قتل اثنان  ،الفعل عن إجياب القصا  (2)لتقاعد
إن كان ف ،وإن أوجبه بعضها دون بعضٍ ، مسلمان ذمياً أو  ،كما لو قتل ح ران عبداً   ،الكفاءة

ب على من أثرت وجي ،كاخلدشة اخلفيفة فال اعتبار به)لعدم أتثري جناية بعضهم يف اإلزهاق 
 :(5)أربعة أسباب  وإن كان لغري ذلك فله ، (4)خاصةً  (3)(جراحته يف اإلزهاق

م أبن جرحه بعضه ،أن يكون امتناع القصا  على بعضهم لكون فعله خطأً  :أحدها
من قتل  وعلى عاقلة ،فال قصا  على واحٍد منهم ،وبعضهم شبه عمدٍ  ،وبعضهم خطأً  ،عمداً 

العامد ثلث  وعلى ،وعلى عاقلة من قتل شبه عمٍد ثلث دية شبه العمد ،خطأً ثلث دية اخلطأ
ومل يؤل األمر  ،(6)[ه  ت  بـ  ج  و  أ  ]وإن  ،أو آل األمر إىل الدية ،دية العمد إن مل توجب جنايته قصاصاً 

 .(8)أن القصا  جيب على العامد :قول  وفيه  ،فعليه القصا  فيها (7)/إىل الدية
 :(٩)مانقس وهو ،أن يكون امتناع القصا  على بعضهم ملعىًن يف نفسه :الثاني

كما لو اشرتك األب وأجنيٌب يف   ،أن يكون فعل من ال قصا  عليه مضموانً  :أحدمها
مسلٌم  وكما لو اشرتك ،وعلى شريكه القصا  ،فعلى األب نصف الدية مغلظةً  ،قتل الولد

ملسلم جيب القصا  على الذمي والعبد دون ا ،أو حٌر وعبٌد يف قتل عبدٍ  ،وذمٌي يف قتل ذميٍ 

                                                           

 يف )ط(: انفرد، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ز(: لتباعد. (2)
 سقط من: )ز(. (3)
 .٩/160، روضة الطالبني 10/178انظر: الشرح الكبري  (4)
 .162-٩/160، روضة الطالبني 180-10/178انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ط(: أوجبنه، واملثبت من: )ز(. (6)
 أ(.156/٩) (7)
 .٩/161، روضة الطالبني 10/17٩انظر: الشرح الكبري  (8)
 .٩/162،161، روضة الطالبني 10/180،17٩انظر: الشرح الكبري  (٩)
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مث عتق  ،أو جرح عبٌد عبداً  ،مث أسلم اجملروح فجرحه مسلمٌ  ،ذمٌي ذمياً أما لو جرح ، واحلر
 .(1)للتكافؤ حني اجلراحة ؛قصا  عليهماومات منهما وجب ال ،اجملروح فجرحه حرٌ 
 ،ضاً وجرحه مسلٌم أي ،كما إذا جرح حريٌب مسلماً   ،أن ال يكون مضموانً  :القسم الثاني

مسلٌم  أو جرح ،مث جرحه آخر عدواانً فمات منهما ،أو سرقةٍ  ،أو ق طعت يد إنساٍن يف قصا ٍ 
فجرحه  ،وحقدت الذمة للمجر مث ع   ،أو جرح ذمٌي حربياً  ،فجرحه غريه ،أو مرتداً فأسلم ،حربياً 

ففي وجوب القصا  على الشريك  ،مث جرحه آخر ،أو جرح من صال عليه ،ذمٌي آخر
ريقان طأو سرقةً  ،ويف شريك القاطع قصاصاً  ،أنه جيب :أصحهما ،(2)قوالنالضامن يف الصور 

 .(3)والقطع بعدمه ،القطع ابلضمان :آخران
 :(4)فطريقانوجرحه آدمٌي  ،أو عقربٌ  ،أو لدغته حيةٌ  ،ولو جرحه سب عٌ 

 ،(6)والفوراين ،(5)وصححه القاضي ،فال قصا  قطعاً  ،أنه كشريك املخطئ :أحدمها
 .(8)والغزايل ،(7)واإلمام

 .(10)القوالنوجوب القصا   (٩)ويف ،أنه كشريك احلريب :وأشهرمها

                                                           

 انظر: املصدرين السابقني. (1)
 .10/180الكبري  والقول الثاين: ال جيب عليه القصا ، وعليه نصف الدية، انظر: الشرح (2)
 .٩/162، روضة الطالبني 10/180انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/162، روضة الطالبني 10/181،180، الشرح الكبري 7/48انظر: التهذيب  (4)
 .100انظر: املطلب العايل حتقيق: خالد املوقد/ (5)
 انظر: املصدر السابق. (6)
 .16/86،85انظر: هناية املطلب  (7)
 .6/280انظر: الوسيط  (8)
 يف )ز(: ففي. (٩)
 أي: القوالن يف املسألة السابقة، ومها: وجوب القصا ، وعدم وجوب القصا . (10)
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وقطعا أبنه إذا جرحه  ،رحالطريق مبا إذا قصد السب ع اجل   (2)والغزايل ،(1)وخصص اإلمام
ال فرق بني أن  :فقال (3)وخالفهما البغوي ،السب ع من غري قصٍد أن شريكه شريك املخطئ
واخلالف  ،منزلة العمد (4)[خلطئه]وهذا تنزيٌل  ،يقصده السب ع أو ال يقصده إذا أوجبنا القصا 

فشريكه كشريك  ،فإن كان ال حيصل منه غالباً  ،رح السب ع حيصل منه املوت غالباً فيما إذا كان ج  
 .(5)اجلارح شبه عمدٍ 

أو حٌر ومات من  ،أو عتق فجرحه عبدٌ  ،(6)وجرحه عبٌد آخر ،ولو جرح السيد عبده
 :(7)طريقانففي وجوب القصا  على اجلارح اآلخر  ،اجلرحني

 .(8)الطريقانففي وجوبه عليه  ،أنه كشريك السب ع وحنوه :أحدمها
 .قطع بوجوبهفي   ،أنه كشريك األب :والثاين

إهنا اليت تتعلق ف ؟أو كون الفعل مضموانً ابلدية ،واخلالف راجٌع إىل أن املعترب مطلق الغرم
 .حبق القتيل

 (10)أن قاتل نفسه هل تلزمه (٩)/فوجوب القصا  ينبين على ،جرح نفسه وجرحه غريه ولو
ال  :وإن قلنا ،(13)(12)[قالطر جيء فيه تف] ،فهو كشريك السيد ،(11)تلزمه :إن قلنا ؟الكفارة

                                                           

 .16/86،85انظر: هناية املطلب  (1)
 .6/280انظر: الوسيط  (2)
 .7/48انظر: التهذيب  (3)
 . 10/181يف )ط( و )ز(: خلطابه، واملثبت من: الشرح الكبري  (4)
 .٩/162، روضة الطالبني 10/181انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: أيضاً. (6)
 .٩/162، روضة الطالبني 10/181، الشرح الكبري 7/48انظر: التهذيب  (7)
 أي: الطريقان اللذان يف شريك السب ع يف املسألة السابقة. (8)
 ب(.156/٩) (٩)
 يف )ز(: يلزمه. (10)
 يف )ز(: يلزمه. (11)
 يف )ط(: فيجيء فيه الطريق، واملثبت من: )ز(. (12)
 أي: الطرق اليت يف املسألة السابقة. (13)
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 ،جتب الكفارة :إن قلنا :(2)وقال اإلمام، (1)والظاهر وجوبه مطلقاً  ،فهو كشريك احلريب ،لزمهت
وإن  ،لقصا عترب قطعنا بوجوب اي   :فإن قلنا ؟عتربابتىن أيضًا على أن ضمان الكفارة هل ي  

 .يك احلريبكشر   فقوالن ،ال :قلنا
يبتين على أن  ،هلما متييزٌ  (3)ن[يذ  لال]واجملنون  ،ويف وجوب القصا  على شريك الصيب

 ،الوإال ف ،وهو األصح ، نعم وجب القصا :إن قلنا ؟ري عليه أحكام العمد أم الجتعمدمها 
من غري  ومنهم من أطلق اخلالف ،وإن مل يكن هلما متييٌز مل جيب على شريكهما قصاٌ  قطعاً 

 .(4)ريهٍز وغفرٍق بني ممي  
ومل  ،فأصااب فيه مسلمًا علم أحدمها أنه مسلمٌ  ،ولو رمى اثنان سهمني إىل صف الكفار

 شريك ينبين على اخلالف يف ،م  ل  فوجوب القصا  على الذي ع   ،يعلم اآلخر أن هناك مسلماً 
 .(5)ألن فعل اجلاهل مضموٌن ابلكفارة ؛السيد

حبيث  ،أن يغلب بعضها بقوته :لعدم إجياب بعض اجلراحات القصا    السبب الثالث
 ،وآخر حزَّ رقبته ،كما لو جرحه مجاعٌة جراحاتٍ   ،نسبة الزهوق إليه دون غريه (6)[علم]ت  

أو  ،وأما األولون فجارحون يتعلق جبراحاهتم مقتضاها من قصا ٍ  ،فقصا  النفس على احلازّ  
وجيعل  ،ومن ذلك أن يضعه على شيٍء عالٍ  ،الرابع فالطر أو خمففٍة كما تقدم يف  ،ديٍة مغلظةٍ 

فالقاتل  ،لق وميوتفيتع ،فيجيء آخٌر فينحي ما حتت قدمه ،يف رقبته حباًل ويشده إىل فوق
 .(7)ي لذلكحّ  املن  

                                                           

 .٩/162، روضة الطالبني 10/181انظر: الشرح الكبري  (1)
 .16/7٩انظر: هناية املطلب  (2)
 يف )ط( و )ز(: الذي، ولعل الصواب كما هو مثبت. (3)
 .8/163، املهمات ٩/163طالبني ، روضة ال10/182،181انظر: الشرح الكبري  (4)
 .٩/163،162، روضة الطالبني 10/181انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ط( و )ز(: يعلم، ولعل الصواب كا هو مثبت.  (6)
 .٩/161،160، روضة الطالبني 10/17٩،178، الشرح الكبري 7/26انظر: التهذيب  (7)
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احته جر فعلى من اندملت  ،مث يوجد الثاين ،بعض اجلراحات (1)ندملتأن  :السبب الرابع
صدقه و  لوادعى األول االندما ،وإذا جرحه اثنان متعاقبان، ما يقتضيه دون قصا  النفس

إمنا أيخذ و  ،عن الثاين مل أيخذ منه إال نصف الدية افإذا عف ،فال قصا  على األول ،الويل
 .(2)الدية إذا قامت بينٌة ابالندمال منه كمال

 فروع  

واقرتن إبحدامها ما يدرأ  ،إذا صدر من واحٍد جنايتان على إنساٍن فمات منهما :األول
 (3)[مهااإحد] أبن كانت ،سواءٌ رجع ذلك إىل صفة الفعل ،القصا  مل يلزمه قصاٌ  يف النفس

ليه يف ونصف الدية املغلظة ع ،وجتب نصف الدية املخففة على العاقلة ،واألخرى خطأً  ،عمداً 
 .(4)ماله

 (5)(مل)أو  ،ع طرفٍ كما لو كانت قط    ،وقد يتعلق القصا  فيما دون النفس جبناية العمد
 ،أو مرتداً  ،(6)ربياً حكما لو جرح مسلٌم   ،بل إىل صفٍة تتعلق ابجملين عليه ،يرجع إىل صفة الفعل
أو قطع يده األخرى  ،أو حداً مث جرحه ،أو قطع يد إنساٍن قصاصاً  ،(7)/مث أسلم فجرحه اثنياً 

فال جيب  ،أو قطع يده األخرى ظلماً  ،فلما وىلَّ جرحه ،أو قطع يد الصائل عليه دفعاً  ،عدواانً 
وكذا ، ةٍ أو ديٍة مغلظ ،ويثبت موجب اجلراحة الواقعة يف العصمة من قصا ٍ  ،قصا  النفس
أو  ،د أن أعتقهمث جرحه بع ،أو السيد عبده ،مث جرحه بعده ،يف القتال الباغي   لو جرح العادل  

 .(8)مث أسلم القاطع فجرحه اثنياً  ،كما لو جرح حريٌب مسلماً   ،إىل صفٍة تتعلق ابجلاين

                                                           

 يف )ز(: يندمل. (1)
 .٩/161، روضة الطالبني 10/17٩انظر: الشرح الكبري  (2)
 يف )ط(: إحديهما، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (3)
 .٩/163، روضة الطالبني 10/182انظر: الشرح الكبري  (4)
 سقط من: )ز(. (5)
 يف )ز(: ذمياً. (6)
 أ(.157/٩) (7)
 .٩/163، روضة الطالبني 10/182انظر: الشرح الكبري  (8)
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قطع يده ف ،أو حٌر يد عبٍد فعتق ،فقطع يده األخرى ،قطع مسلٌم يد ذمٍي فأسلم ولو
م وجيب القصا  يف الطرف املقطوع بعد اإلسال ،فال قصا  يف النفس ،األخرى ومات هبما

ق يف الطرف أخذ نصف الدية ،والعتق  ودية ،أخذ دية مسلمٍ  اوإن عف ،فإن اقتص املستح 
 .(1)حرٍ 

 فال ،مث قطع يده األخرى ومات بسرايتهما ،اجلارح (2)[أسلم]فولو قطع ذمٌي يد ذمٍي 
ق أخذ دية ذميٍ  افإن عف ،وجيب يف الطرف املقطوع أوالً  ،قصا  يف النفس  .(3)املستح 

 ،واحٍد إذا أفضيا إىل الزهوقأن اجلرحني من  املسائلويتحرر من هذه  :(4)قال اإلمام
سواٌء كان أحدمها عمداً  ،القصا  قطعاً  (6)[ال جيب]ال يتعلق به قصاٌ   (5)أحدمها[و ]

قنا وفرَّ  ،أو ال (7)وسواٌء كان العمد الذي ال يتعلق به القصا  يوجب الضمان ،واآلخر خطأً 
صا  فنفينا الق ،ما إذا كان أحدمها عمداً واآلخر خطأً ما إذا كان اجلرحان من شخصني بينفي

إن كان الذي ال يتعلق به القصا  موجبًا للضمان  :وقلنا ،ما إذا كاان عمدينوبين ،عنهما
 ،(٩)قوالنففي القصا  على الشريك  ،(8)[وجبه]يوإن مل يكن  ،وجب القصا  على الشريك

 .ليه شريكاً لنفسه يف الفعل اآلخرومل جيعلوا اإلنسان أبحد فع
اجلراحة فمات  أو وضعه على ،إذا داوى اجملروح نفسه بسٍم قاتٍل أبن شربه: الفرع الثاني

وال جيب على  ،كما لو جرحه إنساٌن فذبح نفسه  ،فإن كان مدففًا فاجملروح قاتل نفسه ،ظرن  

                                                           

 .٩/164،163، روضة الطالبني 10/182، الشرح الكبري 7/45، التهذيب 3/171انظر: املهذب  (1)
 يف )ط(: وأسلم، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (2)
 .٩/164، روضة الطالبني 10/182انظر: الشرح الكبري  (3)
 .10/182، الشرح الكبري 16/81انظر: هناية املطلب  (4)
 واملثبت من: )ز(.يف )ط(: واحٌد فيما،  (5)
 يف )ط(: وال جتب، واملثبت من: )ز(. (6)
 يف )ز(: موجباً للضمان. (7)
 يف )ط( و )ز(: نوجبه، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
القول األول: جيب القصا  على الشريك، والقول الثاين: ال جيب القصا  على الشريك، انظر:  (٩)

 .10/182الشرح الكبري 
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، (1)ه فاألرشوإن مل تقتض ،وإمنا عليه قصا  اجلراحة إن اقتضت قصاصاً  ،اجلارح قصا  النفس
 .وال فرق بني أن يكون اجملروح علم حبال السم أو ال :(2)قال املاوردي

شبه  واجلارح شريك صاحب ،فإن كان ال يقتل غالبًا فهو شبه عمدٍ  ،مل يكن مدففاً  وإن
ت والقصا  يف اجلراحة إن اقتض ،وإمنا عليه نصف الدية مغلظةً  ،فال قصا  عليه ،العمد

وإن كان يقتل  ،(3)كما يف شريك احلريب  قولنييف وجوب القصا  يف النفس  :وقيل ،قصاصاً 
جوب وإن علمه ففي و  ،مل يعلم أبنه كذلك فاحلكم كما إذا كان ال يقتل غالباً  (4)/فإن ،غالباً 

 :(5)طريقانالقصا  على اجلارح 
 .ه على القولني يف شريك جارح نفسهأن :أصحهما
 .خمطئٍ وهو شريك  ،القطع أبنه ال جيب :والثاين

وجعل  ؟اجملروح نفسه ابلسم هل هو عمٌد أو خطأٌ  (6)]مداواة[ومها يرجعان إىل أن 
 يناثوقطع فيما إذا كان يقتل يف  ،وقد ال يقتل ،حملهما إذا كان السم يقتل غالباً  (7)املاوردي

وجوبه يف  ففي ،ال جيب القصا  يف النفس يف هذه احلالة :فإن قلنا ،(8)القولنيجبراين  احلال
 فإن كان واجبه ،ص منهجيب فاقت   :فإن قلنا ،(٩)وجهاناجلرح إذا اقتضى القصا  لو اندمل 

                                                           

 .٩/164، روضة الطالبني 10/183، الشرح الكبري 7/4٩انظر: التهذيب  (1)
 .12/47انظر: احلاوي  (2)
 .568القول األول: جيب القصا ، والقول الثاين: ال جيب القصا ، راجع    (3)
 ب(.157/٩) (4)
، كفاية النبيه ٩/164، روضة الطالبني 10/183، الشرح الكبري 7/4٩انظر: التهذيب  (5)

 .107، املطلب العايل حتقيق: خالد املوقد/15/376،375
 يف )ط(: مكافأة، واملثبت من: )ز(. (6)
 .12/4٩،48انظر: احلاوي  (7)
القول األول: وجوب القصا ، والقول الثاين: عدم وجوب القصا ، وعليه نصف الدية والكفارة،  (8)

 .12/48احلاوي انظر: 
الوجه األول: جيب القصا  يف اجلرح؛ ألنه قد انتهت غايته ابملوت، والوجه الثاين: ال جيب القصا   (٩)

 .12/48احلاوي يف اجلرح؛ كما ال جيب يف النفس، انظر: 
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له  ل  مّ  وإن كان أقل منه ك   ،أو الرجل مل يبق له من الدية شيءٌ  ،نصف الدية كاليد (1)]قدر[
سعطي فإن كان أصبعًا أ   ،نصف الدية  ،وإن كان أكثر من نصف الدية كاليدين ،الدية امخ 

:(2)فوجهانوالرجلني 
 .وإن زاد على دية النفس، أن له أن يقتص منه فيه :أحدمها
أنه ال جيوز أن يقتص منه بنصف الدية من  :(3)وهو أشبه عند املاوردي واثنيهما

 .إال ما يقابلها (4)[األعضاء]
واخلرية  ،ستوفيهفله أن ي ،حقه كاليدينمنه بقدر  يستويففعلى هذا ما أمكن تبعيضه وأن 

مل  (5)وإن ،وال يتخري يف غري هذه املسألة :قال املاوردي ،أو اليسار ،إىل الويل يف أخذ اليمني
 .(6)سقط فيه القصا  ميكن تبعيضه كقطع الذكر

اجلارح القصا   وعلى ،فإن كان اللحم ميتاً مل يؤثر ،لو خاط جرحه يف حلٍم تداوايً : الثالث
ففي وجوب القصا  على اجلارح  ،فإن كان مما يقتل غالباً  ،وإن كان حياً  ،أو كمال الدية

مبا إذا أعقب غرز اإلبرة  (8)وخصصهما ابن داودٍ  ،فيما إذا تداوى بسٍم يقتل غالباً  (7)الطريقان
 .(٩)ينفك عنهما وهو ال ،أملاً وورماً 

 ،وال فرق يف مسأليت  التداوي ابلسم واخلياطة بني أن يفعل ذلك بنفسه :(10)قال الرافعي
 .وال شيء على املأمور ،مر غريه بهأيأو 

                                                           

 يف )ط(: فقدر، واملثبت من: )ز(. (1)
 .15/376،375، كفاية النبيه 12/4٩،48انظر: احلاوي  (2)
 .12/4٩،48انظر: احلاوي  (3)
 يف )ط(: اإلعطاء، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ز(: فإن. (5)
 .12/4٩انظر: احلاوي  (6)
 راجع الفرع الثاين. (7)
 .111انظر: املطلب العايل حتقيق: خالد املوقد/ (8)
 .10/183، الشرح الكبري 11/331،330، البيان 7/4٩انظر: التهذيب  (٩)
 .٩/164بني ، روضة الطال10/183انظر: الشرح الكبري  (10)
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إن كان ف ،ولو استقل بذلك اإلمام ،فهو واألول جارحان متعداين ،ولو استقل به غريه
ففي  ،فيه أو جنوٍن ورأى املصلحة ،وإن كان له عليه واليٌة لصغرٍ  ،اجملروح ابلغاً رشيداً فكذلك

فإن  ،أو جمنوٍن فمات منه ،من صغريٍ  (2)ةً ع  ل  كما لو قطع س    ،(1)قوالنوجوب القصا  عليه 
يه ف ؟وتكون على عاقلته أو يف بيت املال ،مغلظةً  (3)فعليه نصف الدية ،ال قصا  :قلنا

فإن  ،فسهتوىل ذلك اجملروح بنوحكم اجلارح يبتين على اخلالف فيما إذا ، املشهورانالقوالن 
غري ضامٍن وجب  (5)فيما إذا شارك عامداً  ،(4)/جعلنا وجوب القصا  عليه على القولني

 .(6)نانوجب القصا  على شريكه فكذا ه ومل ،وإن جعلنا اجملروح مبنزلة املخطئ ،القصا  هنا
قال ، طعاً فاجلارح شريك املخطئ ق ،فغلط وخاطه يف حيٍ  ،ميتٍ  ولو قصد اخلياطة يف حلمٍ 

 .(7)فأصابت اإلبرة اللحم ،وكذا لو قصد اخلياطة يف اجللد فغلط :القفال
بل يف  :ارحوقال اجل ،ميتٍ  كانت اخلياطة يف حلمٍ   :فقال الويل ،ولو اختلف اجلارح والويل

 .(8)دق اجلارححٍي ص   حلمٍ 

                                                           

لتهذيب االقول األول: جيب عليه القصا ، والقول الثاين: ال قصا  عليه، وعليه الدية، انظر:  (1)
7/50. 

السلعة: زايدٌة يف البدن كالغدة، وهي ورٌم غليٌظ غري ملتزٍق ابللحم يتحرك بتحريكه، وقد تكرب وتتزايد  (2)
 .1/285، املصباح املنري 2/233فتصري كبرية احلجم جداً، انظر: النظم املستعذب 

 يف )ز(: دية. (3)
 أ(.158/٩) (4)
 يف )ز(: عمداً. (5)
، روضة الطالبني 10/184،183، الشرح الكبري 11/331، البيان 7/50،4٩انظر: التهذيب  (6)

٩/165،164. 
 .٩/165، روضة الطالبني 10/184، الشرح الكبري 7/4٩انظر: التهذيب  (7)
 .12/4٩،48، حبر املذهب 12/52انظر: احلاوي  (8)
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وال أثر للمداواة  ؟أو حياً يؤمل وتكون له سرايةٌ  ،نظر أكوى حلماً ميتاً في   ،وكيم اجلرح كخياطته
 وال مبا به من مرضٍ  ،وال مبا على اجملروح من قروحٍ  ،شى منه هالكٌ وال خي   ،مبا ال يضر

 .(3()2)(1)وضناءةٍ 
فإن  ،رايةفقطع املقطوع كفه خوفاً من الس ،قطع أصبع رجٍل فتآكل موضع القطع: الرابع

ر  إىل أو أرشها إ ،مل يتآكل إال موضع القطع فليس على اجلاين إال القصا  يف األصبع ن مل ي س 
وإن سرت  ،يف اخلياطة (4)وإن سرى ففي وجوب القصا  يف النفس اخلالف املتقدم ،النفس

يف كما مرَّ   ويكون احلكم ؟أقطعها يف حلٍم ميٍت أو حيٍ  ،نظرمث قطعها في   ،اجلراحة إىل الكف
 .(5)اخلياطة

التآكل  فإن كان ما داواه به ال يور ث ،فتآكل العضو وسقط ،ولو جرح عضواً فداواه اجملروح
ه مبا داويت   :فلو قال اجلاين ،وإن كان يورثه فليس عليه إال أرش اجلراحة ،ضمن اجلارح العضو

صدق تمل أن ي  وحي   :قال البغوي ،دق اجملين عليه بيمينهوأنكر اجملين عليه ص   ،حيدث منه التآكل
 .(6)اجلاين

 ،فسهبل قتل ن :وقال اجلاين ،مات ابلسراية :فقال الوارث ،ولو قطع يد إنساٍن فمات
 ،هلكداوى نفسه مبا ي   :فيما إذا قال اجلاين (8)وهو نصه ،(7)الوجهنيدق الوارث يف أصح ص  

 .(٩)هلكبل مبا ال ي   :وقال الوارث

                                                           

 يف )ز(: ضناٍء. (1)
 ،2/206 النظم املستعذبدنف الذي ي لزم صاحبه الفراش، انظر: الضناءة: من الضىن، وهو: املرض امل (2)

 .38/473، اتج العروس 2/365املصباح املنري 
 .٩/165، روضة الطالبني 10/184انظر: الشرح الكبري  (3)
 راجع الفرع الثالث. (4)
 .٩/165، روضة الطالبني 10/184، الشرح الكبري 7/50انظر: التهذيب  (5)
 .٩/166،165، روضة الطالبني 10/184، الشرح الكبري 7/51،50انظر: التهذيب  (6)
 .7/51والوجه الثاين: ي صدق اجلاين؛ ألن األصل براءة الذمة، انظر: التهذيب  (7)
 .6/62انظر: األم  (8)
 .٩/166، روضة الطالبني 10/184، الشرح الكبري 7/51انظر: التهذيب  (٩)
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 :(1)التانحفله  ،حىت قتلوه خفيفةٍ  اً أو عص ،بسوطٍ إذا ضرب مجاعٌة واحداً : اخلامس

اٌء تواطؤوا سو  ،فعليهم القصا  ،لو انفردت أن تكون ضرابت كٍل منهم قاتلةً  :إحدامها
لكن على عدد الرؤوس أو عدد  ،زعت عليهمفإن آل األمر إىل الدية و   ،على ذلك أم ال

مات فيما إذا زاد اجلالد على احلد فومها كاخلالف ، الثاين :أقرهبما ،قوالنفيه  ؟الضرابت
وهو غري منفرٍد ابليد  ،فحمل أكثر منها (3)(2)]م نٍّ[وفيما إذا استأجر دابًة حلمل مائة  ،احملدود

د أم توزع الدية والقيمة على عد ،يكون عليه نصف الدية ونصف القيمة ،وزعت  فهلكت 
ب عليه هل جي ،يف السفينة شيئاً زائداً فغرقت (5)[طرح]إذا  (4)[فيما]و  ؟اجللدات وعلى احملمول

 .(6)وقد تقدم ؟نصف الضمان أو ابلقسط
 (7)/ففي ،لكثرة الضاربني ؛واجملموع قاتلٌ  ،أن ال يكون ضرب كٍل منهم قاتالً  :الثانية
جيب إن صدرت  :(10)وجزم به البغوي ،(٩)وهو اختيار القاضي اثلثها ،(8)ثالثة أوجه  القصا  
 والوجه القطع ابنتفاء ،لست أرى شيئاً منها من املذهب :(11)وقال اإلمام، وإال فال ،عن تواطؤٍ 

                                                           

 .٩/167،166، روضة الطالبني 10/186،185الشرح الكبري  ،7/27انظر: التهذيب  (1)
 ، وهو الصواب لغوايً.10/185يف )ط( و )ز(: منا، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)
 773,5املن: من األوزان، ومقداره رطالن، أو مائتان وستون درمهاً، ويف العصر احلاضر: ما يساوي  (3)

جراماً، انظر: املكاييل واملوازين الشرعية  812,5فما يساوي جرامًا عند اجلمهور، أما عند احلنفية 
 .28لعلي مجعة حممد   

 يف )ط(: فيما، واملثبت من: )ز(. (4)
 يف )ط( و )ز(: طرحت، ولعل الصواب كما هو مثبت. (5)
 .٩/166، روضة الطالبني 10/185، الشرح الكبري 7/27، وانظر: التهذيب 500راجع    (6)
 ب(.158/٩) (7)
الوجه األول: ال قصا  على واحٍد منهم؛ ألن فعل كٍل منهم لو انفرد ال يقتضي القصا ، والوجه  (8)

 .10/185الثاين: جيب القصا ؛ لئال يصري ذلك ذريعًة إىل سفك الدماء، انظر: الشرح الكبري 
 .10/186،185انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .7/27انظر: التهذيب  (10)
 .84-16/82انظر: هناية املطلب  (11)
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أنه  :أقيسهما ،(1)وجهانفإن تواطؤوا فيجب أن يكون يف القود  ،القصا  عند انتفاء املواطأة
 .ال جيب القصا  وجب الضمان قطعاً  :فإن قلنا ،ال جيب

بل أن أو مائًة ق ،مث ضربه آخر مخسني ،أو ثالثةً  ،ولو ضرب واحٌد سوطني :(2)قال البغوي
ب بضرب األول جتو  ،فال قصا  على واحٍد منهما ،(3)[تواطؤ]وال  ،يزول أمل الضرب األول
 ،سنيولو ضربه واحٌد أواًل مخ :قال ،وبضرب الثاين نصف دية العمد ،نصف دية شبه العمد
ألول فإن كان الثاين عاملًا بضرب ا ،أو ثالثًة قبل أن يزول أمل األول ،مث ضربه آخر سوطني

 ب على األول نصفجتو  ،وإن كان جاهاًل فال قصا  على واحٍد منهما ،فعليهما القصا 
أو ثالثًة  ،خبالف ما إذا ضرب مريضاً سوطني ،وعلى الثاين نصف دية شبه العمد ،دية العمد

ف الدية يف يوليكن القول بتنص :(4)قال الرافعي، ا فإنه جيب القص ،وهو جاهٌل مبرضه
 .لضرابتالصورتني جواابً على أن التوزيع على عدد الضاربني دون ا

 ،أو أغرى عليه سب عًا وجرحه ،وأهنشه اآلخر حيةً  ،إذا جرح إنساٌن إنساانً : السادس
 .(5)وقد مرَّ  ،فإن آل األمر إىل الدية فهي عليهما نصفني ،وجب القصا  عليهما

 ،الوجوب واألص  ،(7)الطريقانففي وجوب القصا  عليه  ،حيةٌ  (6)[هتوهنش]ولو جرحه 
 :(8)فوجهانولو جرحه مع ذلك سب ٌع  ،فإن آل األمر إىل الدية فعليه نصفها

 .أن عليه ثلث الدية :(٩)عند البغوي أصحهما
 .عليه نصفها :واثنيهما

                                                           

 .16/84،83والوجه الثاين: وجوب القود، وهو الذي اختاره اإلمام، انظر: هناية املطلب  (1)
 .7/27انظر: التهذيب  (2)
 يف )ط(: توطؤ، واملثبت من: )ز(. (3)
 .٩/167،166، روضة الطالبني 10/186انظر: الشرح الكبري  (4)
 .6/281، الوسيط 16/85ة املطلب ، وانظر: هناي568راجع    (5)
 يف )ط(: هنشه، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب. (6)
 والطريق الثاين: أنه كشريك احلريب، ويف الطريق األول: أنه كشريك املخطئ، فال قصا  قطعاً، (7)

 .568القصا  قوالن: الوجوب، وعدم الوجوب، راجع   
 .10/187،186، الشرح الكبري 6/281، الوسيط 16/85انظر: هناية املطلب  (8)
 .7/48انظر: التهذيب  (٩)
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قدر أو بإهدار  يف ال ،بعصمة  يف تغري حال اجملروح بني اجلرح واملوت  :فصل

 املضمون به
أو  ،أو يف حالة اجلرح دون املوت ، اجلرح واملوترًا يف حاليت  واجملروح إما أن يكون مهد  

فإما  ،نوعلى كال التقديري ،مهدٌر أو ال يتخللهماوحينئٍذ فإما أن  ،أو معصوماً فيهما ،عكسه
 (2)[ظاهرات]واألوىل والثانية  ،ست أحوالٍ فهذه  ،ال (1)و[أ]أن خيتلف قدر الضمان يف احلالتني 

 .(3)الباقية األربعةوالكالم يف  ،احلكم

 منها األوىل

 :(5)(4)[ثالث صور ] وفيه ،أن يكون مهدراً يف حالة اجلرح دون املوت

 ،ة للحريبقدت الذمأو ع   ،مث أسلما ،أو غريه ،أو مرتداً بقطع يدٍ  ،إذا جرح حربياً  :األوىل
 :(6)طريقانويف الدية  ،مث مات من تلك اجلراحة فال قصا 

 .أهنا ال جتب :(8)وهو املنصو  أصحهما ،(7)وجهانفيه  :أشهرمها
 .(٩)القطع به :والطريق الثاين

                                                           

 يف )ط( و )ز(: أم، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 .10/187يف )ط( و )ز( طارقا، واملثبت من: الشرح الكبري  (2)
 .٩/167، روضة الطالبني 10/187، الشرح الكبري 6/281انظر: الوسيط  (3)
 يف )ط( و )ز(: صوراتن، والصواب كما هو مثبت حسب التقسيم. (4)
 .1٩0-10/187، الشرح الكبري 6/282انظر: الوسيط  (5)
 .٩/167، روضة الطالبني 10/188،187، الشرح الكبري 6/282انظر: الوسيط  (6)
 .10/187والوجه الثاين: وجوب الدية، انظر: الشرح الكبري  (7)
 .6/52انظر: األم  (8)
 أي: القطع بعدم وجوب الدية. (٩)
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مث مات اجملروح  ،أو ع قد له أمانٌ  ،اجلارح (1)/مث أسلم ،أو مرتداً  ،ولو جرح احلريب مسلماً 
 .(2)تلضمن إذا ق  لصحيح أن احلريب ال ي  بناًء على ا ،فال شيء على اجلارح على الصحيح

أن ال ضمان على  (4)فالنص ،فمات ابلسراية (3)مث أعتقه ،ه  نفس   د  جرح عب لو :الثانية
أن اجلارية املشرتكة إذا كانت حاماًل بولٍد  (6)]على[ نص (5)لكن ،وهو ظاهر املذهب ،السيد

مث أجهضت  ،مث أعتق نصيبه وسرى العتق ،فضرب أحد سيديها بطنها ،أو زانً  ،رقيٍق من نكاحٍ 
ذا النص ه وقياس ،ب إال نصف غرةٍ جيوقياس األول أن ال  ،جنينًا ميتًا أنه يلزمه غرٌة كاملةٌ 

 :(7)قولنيواختلف املراوزة يف النصني على ، وجوب الضمان على السيد
 :يف املسألتني نقالً وخترجياً  قولنيإثبات  :أحدمها
 .ب إال نصف غرةٍ جيوال  ،ال جتب الدية :أحدمها 
 .وكمال الغرة ،جتب الدية :والثاين 

 .(8)تقرير النصني :واثنيهما
 ،(10)[نيياألول]اخلالف على الطريقة األوىل على الوجهني يف الصورتني  (٩)ورتب الغزايل

 .أوىل ابلوجوب (11)[انوه]

                                                           

 أ(.15٩/٩) (1)
 .٩/167، روضة الطالبني 10/188، الشرح الكبري 7/51، التهذيب 16/87انظر: هناية املطلب  (2)
 يف )ط(: زايدة: "سيده" بعد قوله: أعتقه، وهي غري صحيحة. (3)
 .6/52انظر: األم  (4)
 يف )ز(: لكنه. (5)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (6)
 .٩/167، روضة الطالبني 10/188انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ز(: تقريرمها. (8)
 .6/282انظر: الوسيط  (٩)
 يف )ط( و )ز(: األولتني، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (10)
 يف )ط(: ومها، واملثبت من: )ز(. (11)
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 ،سرايةمث رجع عنه ومات ابل ،ولو جرح مسلٌم زانيًا حمصنًا ثبت زانه إبقراره: (1)[الثالثة]
ى اجلزم أبن ال فمقتض ،وفرَّعنا على املذهب أن الزاين احملصن مهدر الدم ابلنسبة إىل املسلمني

وحكى يف  ،لكن املاوردي جزم يف مسألة املرتد بنفيها ،دية يف مسألة املرتد اجلزم بنفيها هنا
 .(2)وجهنيثبوهتا هنا 

 التفريع
 .(3)الثالث وجبت خمففًة على العاقلة جتب الدية يف الصور :إن قلنا

 احلالة الثانية
 ،أو ذمياً فنقض العهد مث مات ،كما إذا جرح مسلماً فارتد ومات ابلسراية  ،أن يطرأ املهدر

كانت مما   فإن ،ويضمن أرش اجلراحة على املذهب ،وال كفارة ،وال دية ،فال قصا  يف النفس
 .(5)طع الطرف وجب على الصحيح املنصو وق ،(4)يقتضي قصاصاً كاملوضحة

جيوز لوليه عندان أن  ،أنه إذا قطع يد رجٍل فمات (7)[فيه]وأصل اخلالف  :(6)قال املتويل
فيه خالٌف  ؟وهل يكون قطع اليد مقصوداً ابالستيفاء أو طريقاً ، فإن مات وإال قتله ،يقطع يده

ظهر فاأل ،جيب :فإن قلنا .وعلى الثاين يسقط ،فعلى األول ال يسقط الطرف ،(8)أييت

                                                           

 سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت زايدٌة يقتضيها سياق التقسيم.  (1)
الوجه األول: ال قود وال دية، ألنه مباح الدم حال القتل، والوجه الثاين: يضمن الدية، انظر: احلاوي  (2)

 .15/505،504، كفاية النبيه 12/50، حبر املذهب 12/53
 .6/282انظر: الوسيط  (3)
 .2/662تكشف العظم، انظر: املصباح املنري  املوضحة: الشجة ابلرأس (4)
، الشرح الكبري 7/53، التهذيب 6/283،282، الوسيط 8/344انظر: خمتصر املزين  (5)

 .٩/16٩،168، روضة الطالبني 10/1٩1،1٩0
 .443-441انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (6)
 يف )ط( و )ز(: له، ولعل الصواب كما هو مثبت. (7)
 وما بعدها. 441ملعرفة اخلالف اآليت عند املتويل راجع التتمة بتحقيق عبد هللا الذابيب    (8)
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على  ،يستوفيه اإلمام :وقيل ،لو كان مسلماً  (2)[يرثه]أنه يستوفيه وارثه الذي  (1)املنصو 
 .(3)الصحيح يف أنه يستويف قصا  من ال وارث له

دار والتحق ب ،وترك ماله ونقض العهد ،ما إذا دخل حريٌب داران أبمانٍ  :ونظري املسألة
يكون ماله فيه  :ت  ل  قـ   ،ال يبطل األمان يف ماله :وقلنا ،ومات رقيقاً  ،فأسرانه وأرققناه ،احلرب

 .(4)خالٌف أييت يف السري
 :وإن قلنا ،فيئاً  (5)/فيكون ،والعفو على مالٍ   ،االستيفاء لإلمام ختري بني القصا :فإن قلنا

على  ا فعفوإن كان ابلغًا عاقالً  ،واإلفاقة ،قف إىل البلوغأو جمنواًن و   ،فإن كان صغرياً  ،لوارثه
 :(6)وجهانفيه  ؟فهل يصح عفوه ،مالٍ 

 .ال :أحدمها
 .ويكون فيئاً لبيت املال ،نعم :واثنيهما

 فرع  
فإن   ،أما حكم املال ،إذا اقتضت اجلناية قصاصاً  (7)ما تقدم يف احلالة حكٌم للقصا 

 ال :وقلنا ،أو تقتضيه كقطع الطرف ،(٩)واجلائفة ،(8)كانت اجلناية ال تقتضي قصاصاً كاهلامشة
                                                           

 .8/344انظر: خمتصر املزين  (1)
 يف )ط(: ترثه، واملثبت من: )ز(. (2)
 .٩/16٩،168، روضة الطالبني 10/1٩1،1٩0انظر: الشرح الكبري  (3)
واخلالف على قولني: القول األول: يكون ماله لورثته، والقول الثاين: يكون فيئًا للمسلمني، انظر:  (4)

، اجلواهر 10/2٩0،28٩، روضة الطالبني 5/157، التهذيب 17/4٩4،4٩3هناية املطلب 
 .4أ/53البحرية ل 

 ب(.15٩/٩) (5)
، روضة 10/1٩2،1٩1شرح الكبري ، ال444،443انظر: تتمة اإلابنة حتقيق: عبد هللا الذاييب/ (6)

 .٩/16٩الطالبني 
 يف )ز(: القصا . (7)
 .2/638، املصباح املنري 2/238اهلامشة: الشجة اليت هتشم العظم وتكسره، انظر: النظم املستعذب  (8)
، اتج العروس 1/173النظم املستعذب ، انظر: اجلراحة أو الطعنة اليت تصل إىل اجلوفاجلائفة:  (٩)

23/10٩. 
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 :وقيل ،وجهانففي وجوب املال  ،مستحقه على مالٍ  اأو جيب فعف ،جيب به القصا 
 :(2)وجهانوعلى هذا ففي مقدار الواجب  ،جيب :أصحهما ،(1)قوالن
فإن   ،من أرش اجلراحة ودية النفس ،أنه جيب أقل األمرين :(3)وهو املنصو  صحهماأ

و قطع كما ل  ،وإن كانت دية النفس أقل ،أحد اليدين وجب ع  ط  وق   ،كان األرش أقل كاجلائفة
 .ومات ابلسراية مل جيب أكثر منها فارتد ،يديه ورجليه
فيما إذا  فيجب ،ما بلغ (5)]ابلغاً[ الواجب أرش اجلناايت :(4)وبه قال اإلصطخري والثاين

 .قطع يديه ورجليه ديتان
 ،تد فزادت ديتهفار  ،شخٌص ق طع بعض أطرافه :فيقال ،ستغربوهذه املسألة على هذا مما ي  

 .أبهنا مل تزد ابلردة :وجياب عنه
ل أن يقتص فإن مات قب ،فله قصا  اليد ،فارتد املقطوع واندمل اجلرح ،ولو قطع يد رجلٍ 

قال  ،الوإن كانت اجلناية توجب امل ،ويف الويل الذي يستويف اخلالف املتقدم ،اقتص وليه
 ،فإن عاد إىل اإلسالم أخذه ،قفنه زائٌل و  إ :وإن قلنا ،ن ملكه ابٍق أخذهإ :إن قلنا :(6)البغوي

 .(7)وإال أخذه اإلمام
 احلالة الثالثة

مث مات  ،مث أسلم ،فلو جرح مسلٌم مسلمًا فارتد اجملروح ،أن يرتد بعد اجلرح مث يسلم
 ،أنه ال جيب (8)أما القصا  فاملنصو  ،والكفارة ،والدية ،فالكالم يف القصا  ،ابلسراية

                                                           

والوجه أو القول الثاين: ال جيب املال؛ ألن الطرف اتبٌع للنفس، والنفس مهدرٌة فكذلك الطرف،  (1)
 .10/1٩2،1٩1الشرح الكبري انظر: 

 .٩/16٩، روضة الطالبني 10/1٩2انظر: الشرح الكبري  (2)
 .6/41انظر: األم  (3)
 .10/1٩2انظر: الشرح الكبري  (4)
 .10/1٩2سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت من: الشرح الكبري  (5)
 .7/53انظر: التهذيب  (6)
 .15/325، كفاية النبيه ٩/16٩، روضة الطالبني 10/1٩3،1٩2انظر: الشرح الكبري  (7)
 .6/41انظر: األم  (8)
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والتحق  ،فنقض اجملروح العهد ،أو مستأمناً  ،جرح ذمٌي ذمياً وحكى مجاعٌة أنه نص فيما إذا 
 ولألصحاب فيهما ،ومات ابلسراية على أن القصا  جيب ،مث جدد العهد ،بدار احلرب
 :(1)طريقان

 :نقالً وخترجياً  قولنيأن فيهما  :أصحهما
 .(3)واحملاملي ،(2)ورجحه القاضي الطربي ،جيب القصا  فيهما :أحدمها 
 .أنه ال جيب :عند األكثرين وأظهرمها 

ال زمن أراد إذا ط ،ال جيب :فحيث قال ،تنزيل النصني على حالني :والطريق الثاين
يف  وعلى األول ،أراد إذا قصرت املدة ،جيب :وحيث قال ،اإلهدار حبيث يظهر أثر السراية

 :(4)طريقانحمل القولني 
 .فإن طالت مل جيب قطعاً  ،أهنما فيما إذا قصرت مدة اإلهدار :أصحهما
 .أهنما يف احلالني :والثاين

كشريك احلريب   ،(5)/ومها يف حالة السراية مبنيان على القولني يف شريك العامد غري الضامن
وا القولني يف الصورة الثانية عن وكثرٌي من األصحاب رو   ،(6)فه اإلماموضعَّ  ؟هل يقتص منه

 .(7)النص
 
 
 

                                                           

، الشرح الكبري 7/55،54، التهذيب 16/٩7،٩6، هناية املطلب 3/172،171انظر: املهذب  (1)
 .٩/170،16٩، روضة الطالبني 10/1٩4،1٩3

 .334-332انظر: التعليقة للقاضي الطربي حتقيق: مرضي الدوسري/ (2)
 .362انظر: اللباب    (3)
 .٩/170، روضة الطالبني 10/1٩4،1٩3انظر: الشرح الكبري  (4)
 أ(.160/٩) (5)
 .16/٩7،٩6انظر: هناية املطلب  (6)
 .10/1٩3الكبري ، الشرح 7/54انظر: التهذيب  (7)
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 :(1)بني منصوٍ  وخمرجٍ  ،أقوال   أربعةوأما الدية إذا اقتضتها اجلناية ففيها 
 .أنه جيب كمال الدية :(2)وهو نصه يف األم أصحها
 .(3)[ثلثاها]جيب  :واثنيها
 .(4)وصححه البغوي ،جيب نصفها :واثلثها
هذا على وجٍه  (5)وروى املاوردي ،جيب أقل األمرين من أرش اجلناية ومجيع الدية :ورابعها

 .رده إىل الرابع تملوحي   ،حتمل إجراؤه على ظاهره فيكون خامساً في   ،أنه جيب أرش اجلناية :آخر
 :(6)طريقانويف حملها 
 .فإن قصرت وجب كمال الدية قطعاً  ،أهنا فيما إذا طالت مدة اإلهدار :أصحهما
 .أهنا مطلقةٌ  :والثاين

، ملالفعادت ابلعفو إىل ا ،وهي جاريٌة فيما إذا اقتضت القصا  وأوجبناه :(7)قال اإلمام
 .(٩)ورجحه الرافعي ،جيب هنا كمال الدية قطعاً  :(8)وقال البغوي

لى العاقلة ضرب عفت   ،ً أان إذا أوجبنا الدية تكون اجلناية خطأ :عن العراقيني (10)ونقل اإلمام
ا كان ألن هذا إمنا ذكروه فيما إذ ؛وفيه نظرٌ  ،األول غلطٌ  :وقال ،وجهانفيه  ؟نصفها أو كلها

                                                           

 .10/1٩4انظر: الشرح الكبري  (1)
 .6/41انظر: األم  (2)
 يف )ط(: ثلثهاها، واملثبت من: )ز(. (3)
 .7/55،54انظر: التهذيب  (4)
 .12/56انظر: احلاوي  (5)
 .٩/170، روضة الطالبني 10/1٩4انظر: الشرح الكبري  (6)
 .16/٩8انظر: هناية املطلب  (7)
 .7/54انظر: التهذيب  (8)
 .10/1٩4انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .16/100،٩٩انظر: هناية املطلب  (10)
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ا فإن صح م ،وبني الصورتني فرٌق ظاهرٌ  ،(1)الذي ارتد اجلارح قبل موت اجملين عليه كما سيأيت
 .(2)الغرم فرٌق أيضاً ل العقل وإجياب نقله عنهم فـ ب ني   حتمم 

ويف إجياهبا   .إال على القول أبن الواجب األرش :(3)وقال املاوردي ،وأما الكفارة فتجب
اك مجاعٍة يف ة يف اشرت فإان قد نوجب بعض الكفار  ،كلها على القول بوجوب بعض الدية نظرٌ 

 .(4)قتل واحدٍ 
 احلالة الرابعة

 ،فإذا طرأ على اجملروح بني اجلرح واملوت ما يغري مقدار الدية ،أن يطرأ ما يغري مقدار الدية
 .(6)وقد يكون بزايدةٍ  ،(5)فالواجب ما يقتضيه احلال وقت املوت والتغيري

 فإن ،مث مات ،كما لو جىن على نصرايٍن فتمجس  ،(7)أن يكون بنقصٍ  :الضرب األول
جملروح مث فهو كما لو ارتد ا ،ال :وإن قلنا ،فعلى اجلاين دية جموسيٍ  ،على متجسه قري   :قلنا

وعلى  ،فعلى األصح جيب أقل من أرش اجلناية على النصراين ودية نفسه ،(8)وقد تقدم ،مات
 .(٩)إلصطخري جيب األرش ابلغاً ما بلغقول ا

 ،يب واسرت  قَّ مث س   ،والتحق بدار احلرب ،فنقض اجملروح العهد ،ولو جرح نصرايٌن نصرانياً 
كما لو كانت   ،ويقتص يف اجلراحة إن اقتضت قصاصاً  ،فال قصا  يف النفس ،ومات ابلسراية

 :(10)فقوالنق على ماٍل على اجلاين ستح  امل افإن عف ،أو موضحةً  ،قطع طرفٍ 

                                                           

 .600انظر:    (1)
 .164،163انظر: املطلب العايل حتقيق: خالد املوقد/ (2)
 .12/56انظر: احلاوي  (3)
 .٩/16٩، روضة الطالبني 10/1٩3انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: والتغري. (5)
 .٩/171،170، روضة الطالبني 10/1٩5، الشرح الكبري 6/283انظر: الوسيط  (6)
 يف )ز(: ينقص. (7)
 .581راجع    (8)
 .٩/171، روضة الطالبني 10/1٩5انظر: الشرح الكبري  (٩)
 .٩/171، روضة الطالبني 10/1٩6،1٩5انظر: الشرح الكبري  (10)
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فيه  ؟وعلى هذا فلمن هو ،من أرش جنايته حراً وكمال قيمته عبداً  ،أقل األمرين :أحدمها
 :قوالن
 .يف دار احلرب (2)/أو ،سواءٌ كانوا عندان ،لورثته النصارى (1)(أنه) :أحدمها 
 .وحهألنه بدل ر  ؛يكون لسيده :(3)وقال البغوي ،أنه لبيت املال :والثاين 

 فعلى هذا إن كانت ،أن الواجب قيمته ابلغًة ما بلغت :(4)على ما قاله البغوي وأصحهما
فقدر األرش  ،أكثر (5)]القيمة[وإن كانت  ،فالواجب للوارث ،أو أقل ،قيمته واألرش سواءٌ 

فالواجب أقل األمرين من أرش  ،فلو أنه عتق ومات حراً  ،للسيد (6)باقي[وال] ،منها للوارث
 .والواجب عليهما لورثته ،قوالنفيه  ،أو دية حٍر ذميٍ  ،اجلراحة ودية حٍر ذميٍ 
هل  ،قوالنويف املال الواجب  ،(7)قوالنففي القصا   ،عتق وماتو  ،ولو أسلم اجملروح

 .(8)على القولني فهو لورثته املسلمنيو  ؟أو أقل األمرين من األرش ودية حٍر مسلمٍ  ،هو دية حرٍ 
مث مات  ،قأو عبد الغري فعت ،كما لو جرح ذمياً فأسلم  ،أن يكون بزايدةٍ  :الضرب الثاني

لو كان ف ،ويكون الواجب يف العبد للسيد ،فإن مات بعد االندمال وجب أرش اجلراحة ،ظرن  
بناًء  ،بسواءٌ عتق قبل االندمال أو بعده على املذه ،أو فقأ عينيه وجبت قيمته ،قد قطع يديه

أن االندمال إن كان بعد العتق  :وجه  وفيه ، (٩)ٌة[العبد مقدر ]جراحة على املذهب يف أن 
 .(10)نظراً إىل حالة االستقرار ؛فالواجب فيه دية حرٍ 

                                                           

 سقط من: )ز(. (1)
 ب(.160/٩) (2)
 .7/64انظر: التهذيب  (3)
 انظر: املصدر السابق. (4)
 يف )ط(: ابلغًة، واملثبت من: )ز(. (5)
 يف )ط(: والثاين، واملثبت من: )ز(. (6)
 .10/1٩6القول األول: جيب القصا ، والقول الثاين: ال جيب القصا ، انظر: الشرح الكبري  (7)
 .٩/171، روضة الطالبني 10/1٩6انظر: الشرح الكبري  (8)
 ، وهو الصواب.10/1٩6يف )ط( و )ز(: خراج العبد مقدٌر، واملثبت من: الشرح الكبري  (٩)
 .٩/172،171، روضة الطالبني 10/1٩6انظر: الشرح الكبري  (10)
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بني أن  وال فرق، ودية حرٍ  ،ب دية مسلمٍ جتو  ،وإن مات ابلسراية فال قصا  يف النفس
قيمته مائتني من اإلبل مل جيب  (2)فلو فقأ عيين عبٍد تعادل ،أقل من القيمة أو أكثر (1)[كون]ت

كانت أكثر   وإن ،أو أقل فهي للسيد ،فإن كانت الدية قدر القيمة ،نظرمث ي   ،إال مائةٌ من اإلبل
 .(3)فالزايدة لورثته

وفيما  ،فعتق ومات ابلسراية وجبت الدية ،أو فقأ إحدى عينيه ،ولو قطع إحدى يدي عبدٍ 
 :(4)قوالنللسيد منهما 
إجراًء  ،أبن له أقل األمرين مما التزمه اجلاين :وعربوا عنه ،األقل من الدية والقيمة :أحدمها

 .القيمة ومن مثل نسبته من ،ابجلناية على امللك أوالً 
 ،أبن له األقل مما يلزم اجلاين :وعربوا عنه ،األقل من الدية ونصف القيمة :وأصحهما

اتني وإمنا عربوا عنهما هب ،ومن أرش اجلناية من غري سرايةٍ  ،ابجلناية على امللك أوالً  (5)إجراءً 
 .املسائل اآلتية (6)(هذه)ج عليهما خرَّ لي  العبارتني 

من الواجب على اجلاين  (8)أبن للسيد األقل :عرب عن األوىلفي   ،تصرانوخي   :(7)قال الرافعي
 :ن أيب هريرةوعن اب، له األقل من الواجب وأرش اجلنايةأبن  :وعن الثاين ،ومما يناسبه من القيمة

 ،(٩)وهو املذكور يف التنبيه ،أن الواجب األقل من نصف الدية ونصف القيمة وقت اجلناية
 .قائله (10)ط املاورديوغلَّ 

                                                           

 يف )ط( و )ز(: يكون، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 يف )ز(: يعادل. (2)
 .٩/172،171، روضة الطالبني 10/1٩7،1٩6انظر: الشرح الكبري  (3)
 .٩/172، روضة الطالبني 10/1٩7انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: أجرى. (5)
 سقط من: )ز(. (6)
 .10/1٩7انظر: الشرح الكبري  (7)
 يف )ز(: السيد األول. (8)
 .227انظر: التنبيه    (٩)
 .12/61انظر: احلاوي  (10)
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مثل أن  ،(1)[نيجراحت]مث جرحه آخران  ،اخلالف ما لو قطع إحدى يديه فعتق هذا وعلى
وال  ،فعلى ثالثتهم الدية أثالاثً  ،ومات جبناايهتم ،رجله واآلخر ىخر األ (2)/قطع أحدمها يده

حقه وفيما يست ،وإمنا حقه فيما جيب على األول ،حق للسيد فيما جيب على اآلخر ين
 ،يمةوهي مثل نسبته من الق ،له األقل من ثلث الدية وثلث القيمة :األولفعلى  ،(3)القوالن
 .(4)وهو نصف القيمة ،األقل من ثلث الدية وأرش اجلناية يف ملكه :الثاينوعلى 

ق فهل يستح ،وإمنا يظهر أثر هذا اخلالف إذا كان ثلث الدية أكثر من نصف القيمة
ألقل من نصف ا وقياس قول ابن أيب هريرة أن له ،القوالنفيه  ؟أو نصفها ،السيد ثلث القيمة

وأبدى املاوردي احتمااًل يف أن حق السيد ال ينحصر يف الثلث املأخوذ ، الدية ونصف القيمة
وهذا كله على  ،وأنه جيب أقل األمرين على القولني فيما يؤخذ من الثالثة ،من اجلاين يف الرق

 .(6)(5)[ةٌ مقدر ]العبد  جراح املذهب يف أن
 ،طعا يديهواجلانيان يف احلرية ق ،وجيري اخلالف فيما إذا كان اجلاين يف الرق قطع أصبعه

جه األول للسيد على الو  ،فتجب الدية عليهم أثالاثً  ،ومات من اجلناايت الثالث ،أو رجليه
دية وع شر األقل من ثلث ال :وعلى الثاين ،األقل من ثلث الدية وثلث القيمة :على القول األول

 .(7)يمةالق
مث قطع  ،أنه لو قطع حٌر يد عبٍد فعتق :وهي ،قدمهانوأما القصا  فينبين على مسألة 

يه وعل ،فإن اندمل اجلرحان فال قصا  على األول إن كان حراً  ،أو رجله ،آخر يده األخرى
فال  ،ماوإن مات منه ،أو نصف الدية للمقطوع ،وعلى الثاين القصا  ،نصف القيمة للسيد

                                                           

 )ط( و )ز(: جراحتان، والصواب لغوايً كما هو مثبت.يف  (1)
 أ(.161/٩) (2)
 أي: القوالن يف املسألة السابقة.  (3)
 .٩/173، روضة الطالبني 10/200،1٩٩، الشرح الكبري 7/62انظر: التهذيب  (4)
 يف )ط( و )ز(: مقدٌر، ولعل الصواب كما هو مثبت.  (5)
، املطلب العايل حتقيق: خالد 16/108،107، هناية املطلب 12/66انظر: احلاوي  (6)

 .176،175املوقد/
 .176، املطلب العايل حتقيق: خالد املوقد/11/574،573، البيان 12/67انظر: احلاوي  (7)



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 590 - 
 

وعلى الثاين القصا   ،(3)(يف النفس وال يف الطرف) (2)(1)]إن كان حراً[ األولقصا  على 
 :(4)طرق  وفيه يف النفس  ،يف الطرف
 .أنه جيب :أصحها
 .يك السب عيف شر  (5)القولنيأنه على  :والثاين

 .القطع أبنه ال جيب :(6)[لثوالثا]
ق اجيب فعف :فإن قلنا  من نصف الدية (7)[لقاأل]وللسيد  ،فعليهما كمال الدية ،املستح 

 ،ويكون حقه منحصراً فيما وجب على األول دون الثاين ،ونصف القيمة على القولني مجيعاً 
أو أقل  ،فإن كان قدر نصف القيمة ،فإن اقتص الوارث من الثاين بقي على األول نصف الدية

 .(8)وإن كان أكثر فالزايدة للوارث ،أخذه السيد
 ،حراً  وال نفٍس إن كان ،وىل قصاٌ  يف طرفٍ األول يف األ  إذا ع رف ذلك فال جيب على 

 .(٩)الطرق الثالثويف وجوبه عليهما يف النفس  ،وجيب على اآلخر ين يف الطرف
ر  شيٌء من اجلراحات وجب القصا  يف الطرفني على اآلخر ين على األول و  ،ولو مل ي س 

 نايتنيفإن آل أمر اجل ،وإال فنصف القيمة وتكون للسيد ،يف الطرف الذي قطعه إن كان حراً 

                                                           

 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (1)
 إن كان حراً، وهي غري صحيحة. يف )ز(: زايدة: "وعليه نصف القيمة للسيد" بعد قوله: (2)
 سقط من: )ز(. (3)
 .٩/172، روضة الطالبني 10/1٩٩،1٩8، الشرح الكبري 7/62،61انظر: التهذيب  (4)
 .568راجع    (5)
 يف )ط(: والثا، ويف )ز(: الثاين، والصواب كما هو مثبت حسب التقسيم. (6)
 يف )ط(: األول، واملثبت من: )ز(. (7)
 .٩/173،172، روضة الطالبني 10/1٩٩، الشرح الكبري 7/62،61انظر: التهذيب  (8)
 .٩/173، روضة الطالبني 10/1٩٩أي: الطرق الثالث يف املسألة السابقة، انظر: الشرح الكبري  (٩)
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وكذا احلكم لو ابشر قتله حبز الرقبة  ،كاملٌة ابلسوية  (1)/األخريتني إىل املال وجب عليهما ديةٌ 
 .(2)ا يف هذه احلالة القصا  يف النفسوجيب عليهم ،وحنوه

 :(3)وقال ابن سريجٍ  ،حز األول رقبته بعد احلرية فعليه القصا  يف النفس على املذهب ولو
فعليه دية  ،وإن كان الساري جراحة األول فقط ،(4)ين ما تقدموحكم اجلارح ني األخري   ،الدية

اخلالف  (5)وفيما يستحقه السيد من ديته ،وإن كان حراً حٍر دون القصا  يف النفس والطرف 
 ،طرفنيوأما األخري ين فعليهما القصا  يف ال ،فيما إذا انفرد ابجلرح وسرى إىل نفسه (6)املتقدم

ف قيمته فعلى األول نص ،وإن كان الساري جراحة األخري ين فقط ،قتص منهماوديتامها إن مل ي  
 .(7)سخر ين القصا  يف الطرفني والنفوجيب على اآل ،وال قصا  عليه إن كان حراً  ،للسيد

 فرع  
صا  يف فللوارث الق ،فمات منهما ،مث عاد فقطع يده األخرى ،حٌر يد عبٍد فعتق قطع

ق عن ملستح  ا افإن عف ،أن له ذلك :وجه  بعيد  وفيه  ،ودون النفس ،الطرف الثاين دون األول
ما للسيد يف  (8)كمحي  و  ،وإن استوفاه بقي عليه نصفها ،قصا  الطرف فعلى القاطع الدية

 .(10)فيما إذا تعدد القاطع (٩)احلالتني على ما تقدم
 

                                                           

 ب(.161/٩) (1)
، املطلب العايل حتقيق: ٩/175، روضة الطالبني 10/201، الشرح الكبري 7/63انظر: التهذيب  (2)

 .178،177خالد املوقد/
 .178انظر: املطلب العايل حتقيق: خالد املوقد/ (3)
 راجع املسألة السابقة. (4)
 يف )ز(: ذمته. (5)
 راجع املسألة السابقة. (6)
، املطلب العايل حتقيق: خالد ٩/176،175ضة الطالبني ، رو 10/201انظر: الشرح الكبري  (7)

 .17٩،178املوقد/
 يف )ز(: وحكم. (8)
 راجع املسألة السابقة. (٩)
 .٩/173، روضة الطالبني 10/1٩٩، الشرح الكبري 7/61انظر: التهذيب  (10)
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 املسألة املتقدمة حباهلا
 ومات اجملروح بسراية اجلراحات ،وجرحه بعد احلرية جراحًة أخرى ،عاد اجلاين يف الرق

 ،يف الرق (1)[امهاإحد] ،وهذا الثلث وجب جبراحتني ،فليس عليه إال ثلث الدية أيضاً  ،األربع
األقل  :القول األول فللسيد على ،فتقابل اجلناية اليت يف الرق بسدس الدية ،واألخرى يف احلرية

وعلى الثاين  ،سدسها :ومثل نسبته من القيمة وهو ،من سدس الدية الواجب ابجلناية يف ملكه
وال جيب على األول هنا قصاٌ  يف النفس إن   ،األقل من سدس الدية ونصف القيمة :األصح
 .(2)وبه على اآلخر ين اخلالف املتقدمويف وج ،حراً كان 

 فروع  

فعليهما  ،وعاد األول فجرحه أخرى ،فجرحه آخر جراحةً  ،لو قطع يد عبٍد فعتق :األول
 ،ربع الدية حصة األوىل ،والنصف الواجب على األول وجب جبناييت رٍق وحريةٍ  ،الدية ابلسوية

األقل من  :وعلى الثاين األصح ،األقل من ربع الدية وربع القيمة :فللسيد على القول األول
 .(3)وبه أجاب ابن احلداد ،ربع الدية ونصف القيمة

 ،يهم الدية أثالاثً فعل ،مث جىن عليه اثلٌث ومات ابلسراية ،ولو جىن اثنان على عبٍد فعتق
من  األقل :وعلى القول الثاين ،األقل من ثلثي الدية وثلثي القيمة :للسيد على القول األول
 .(4) الرقثلثي الدية وأرش جناييت  

                                                           

 يف )ط(: إحديهما، واملثبت من: )ز(، وهو الصواب لغوايً. (1)
، روضة 10/200، الشرح الكبري 7/62راجع املسألة اليت قبل الفرع السابق، وانظر: التهذيب  (2)

 .٩/174،173الطالبني 
 .٩/174، روضة الطالبني 10/200، الشرح الكبري 1٩5انظر: املسائل املولدات    (3)
 .٩/174، روضة الطالبني 10/200، الشرح الكبري 7/63انظر: التهذيب  (4)
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وللسيد  ،فعليهم الدية أرابعاً  ،(1)فجىن رابٌع ومات بسرايتهم ،جىن ثالثٌة يف الرق وعتق ولو
ألقل من ا :ويف الثاين ،األقل من ثالثة أرابع الدية وثالثة أرابع القيمة :األول (2)/يف القول

 .(3)وأرش اجلناايتثالثة أرابع الدية 
 :د على القول األولوللسي ،فالدية عليهم أمخاساً  ،وثالثةٌ بعد العتق ،ولو جىن اثنان يف الرق

س القيمة س الدية ومخ   .(4)الرق س الدية وأرش جناييت  ل من مخ  األق :وعلى الثاين ،األقل من مخ 
عليهما الدية ف ،وقطع يده غريه فمات منهما ،ولو أوضح إنساٌن رأس عبٍد يف الرق فعتق

أقل األمرين من نصف الدية ونصف القيمة على القول  :وللسيد على القول األول ،ابلسوية
على و  ،وهو أن الواجب للسيد األقل من الواجب على اجلاين وما يناسبه من القيمة ،األول
 .(5)أرش املوضحة هوو  ،أقل األمرين من نصف الدية ونصف ع شر القيمة :الثاين

يد على وللس ،فالدية عليهم أعشاراً  ،ومات منها كلها ،ولو أوضحه فجاء تسعٌة وجرحوه
صف ناألقل من ع شر الدية و  :وعلى الثاين ،األقل من ع شر الدية وع شر القيمة :القول األول
 .(6)وهو أرش املوضحة ،ع شر القيمة

ألقل من وللسيد ا ،فالدية موزعٌة عليهم كذلك ،ولو جرحه األول جرحًا اثنيًا مع التسعة
ان على وكذا يتفق القوالن إذا اتفق الضم ،القولنينصف ع شر الدية ونصف ع شر القيمة على 

 ،ريةومخسٌة يف احل ،مخسٌة يف الرق وأرش جناايهتم نصف القيمة (7)]جىن[كما إذا   ،التقديرين
 .(8)األقل من نصف القيمة ونصف الدية فللسيد على القولني

                                                           

 يف )ز(: ابلسراية. (1)
 أ(.162/٩) (2)
 .٩/174، روضة الطالبني 10/200، الشرح الكبري 7/63، التهذيب 12/63انظر: حبر املذهب  (3)
 .٩/174، روضة الطالبني 10/200انظر: الشرح الكبري  (4)
 .٩/174، روضة الطالبني 10/200، الشرح الكبري 6/285،284انظر: الوسيط  (5)
، روضة الطالبني 10/200، الشرح الكبري 7/62، التهذيب 16/111،110ملطلب انظر: هناية ا (6)

٩/174. 
 ، وهو الصواب.10/201يف )ط( و )ز(: حز، واملثبت من: الشرح الكبري  (7)
 .٩/175،174، روضة الطالبني 10/201،200، الشرح الكبري 7/63،62انظر: التهذيب  (8)
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 :ألولفللسيد على القول ا ،ومات منهما ،وواحٌد بعد العتق ،تسعٌة يف الرق (1)]جىن[لو و 
الدية  األقل من تسعة أعشار :وعلى الثاين ،األقل من تسعة أعشار الدية وتسعة أعشار القيمة

 .(2)تسعة أعشار القيمة اتفق القوالن فإن كانت األروش ،وأرش اجلناايت
ة فعليهم الدي ،ومات من اجلراحات ،وجرحه رجالن آخران ،ولو قطع يدي عبٍد فعتق

األقل من  :وعلى الثاين ،األقل من ثلث الدية وثلث القيمة :وللسيد على القول األول ،أثالاثً 
 ،يه ورجليهين يف الرق قطع يدولو كان اجلا ،رش اجلناية يف امللكأوهو  ،ثلث الدية وكل القيمة

 ،عليه فيه (4)واعرتض الرافعي ،احلكم كذلك :(3)فقد قال البغوي ،وجرحه آخران بعد احلرية
 العبد حاليت   لدية وقيميت  ما يقتضي أن يكون للسيد على القول الثاين األقل من ثلث ا :وقال

 .اجلناية
فالواجب  ،ومات من اجلميع ،أو أوضحه غريه ،ولو قطع يدي عبٍد مث أوضحه بعد عتقه

 :(5)وجهانوفيما للسيد  ،الدية
 .األمرين من نصف ديته ونصف قيمته له أقل :أحدمها
واألول  ،وهو خمالٌف لقياس القولني املتقدمني ،له األقل من كل الدية وكل القيمة :واثنيهما
 .(6)/موافٌق لألول

وعلى  ،فعلى األول نصف القيمة للسيد ،فحز آخر رقبته ،قطع حٌر يد عبٍد فعتق ولو
 .(7)أو الدية للوارث ،الثاين القصا 

                                                           

 ، وهو الصواب.10/201ح الكبري يف )ط( و )ز(: حز، واملثبت من: الشر  (1)
 .10/201، الشرح الكبري 11/575انظر: البيان  (2)
 .7/62انظر: التهذيب  (3)
 .10/201انظر: الشرح الكبري  (4)
، املطلب العايل حتقيق: خالد 356انظر: التعليقة للقاضي الطربي حتقيق: مرضي الدوسري/ (5)

 .184،183املوقد/
 ب(.162/٩) (6)
 .٩/175، روضة الطالبني 10/201، الشرح الكبري 7/63انظر: التهذيب  (7)
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أو  ،اثلثٌ  فإما أن يقتله ،تلمث ق   ،فقطع آخر يده األخرى ،ولو قطع حٌر يد عبٍد فعتق
 ،نصف القيمة للسيد (1)فعلى األول ،فقد أبطل سراية القطعني اثلثٌ فإن قتله  ،أو الثاين ،األول

نفس أو وعلى الثالث القصا  يف ال ،وعلى الثاين القصا  يف الطرف أو نصف الدية للوارث
 .(2)الدية للوارث

]وإن قتله األول ن ظر، إن قتله بعد اندمال قطعه فعليه نصف القيمة للسيد، والقصا  يف 
فعليه القصا   (4)[لهبق]وإن كان  ،وعلى الثاين نصف الدية (3)[أو كمال الدية للوارثالنفس 

 .(5)يف النفس
فإن اقتص الوارث سقط حق  ،ن بدل الطرف يدخل يف النفسإ :مث إن قلنا ابملذهب

 وللسيد منها أقل األمرين من نصف القيمة ونصف ،وجبت الدية على املذهب اوإن عف ،السيد
وهو يقتضي إثبات قوٍل آخر على  ،(6)كذا قاله الرافعي  ،الدية على أحد القولني كما سبق

 :(8)وقال القاضي أبو الطيب، (7)وقد صرح به املاوردي ،وينبغي القطع هبذا ،القول اآلخر
ق القصا  اد وإن عفعندي يسقط حق السي  ن بدل الطرف ال يدخل يفإ :وإن قلنا، مستح 

كما لو   ،لديةأو ا ،وللوارث القصا  يف النفس ،يكون للسيد عليه نصف القيمة ،دية النفس
 .(٩)قتله بعد االندمال

اين إن كان قتله والث ،فعلى األول نصف القيمة للسيد ،وإن قتله الثاين بطلت سراية األول
وكماهلا  ،وله نصف الدية لليد ،فللوارث أن يقتص منه يف الطرف والنفس ،بعد االندمال

                                                           

 املراد ابألول: الشخص األول، وليس املراد القول األول كما مرَّ يف املسائل السابقة، فتنبه لذلك. (1)
 .٩/175، روضة الطالبني 10/201، الشرح الكبري 7/63انظر: التهذيب  (2)
 .10/201من: الشرح الكبري  سقط من: )ط( و )ز(، واملثبت (3)
 ، وهو الصواب.10/201يف )ط( و )ز(: قتله، واملثبت من: الشرح الكبري  (4)
 .٩/175، روضة الطالبني 10/201، الشرح الكبري 7/63انظر: التهذيب  (5)
 .10/201انظر: الشرح الكبري  (6)
 .12/6٩انظر: احلاوي  (7)
 .352،351انظر: التعليقة للقاضي الطربي حتقيق: مرضي الدوسري/ (8)
 .٩/176،175، روضة الطالبني 10/201، الشرح الكبري 7/63انظر: التهذيب  (٩)
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وإن كان  ،وإن شاء اقتص يف أحدمها وأخذ بدل اآلخر ،شاء اقتص فيهما (1)[إن]ف ،للنفس
 .(3)وله يف النفس الدية خاصةً  ،اليد بقطع (2)النفسيف فللوارث القصا   ،قبل االندمال

 فصل  
أو من   ،ذكرمت يف املسائل املتقدمة أن الواجب أقل األمرين من الدية أو القيمة :إن قيل

 ،لدية إبلٌ وا ،فإن القيمة جتب من نقد البلد ،وهو غري متصورٍ  ،كذا من الدية وكذا من القيمة
 !فالذي له غري الواجب على اجلاين

حصته على ما  (5)صرف منها إىل السيدوي   ،تؤخذ اإلبل :قالوا (4)أن اجلمهور :فجوابه
 ؛أو الداننري ،ما يستحقه من الدراهم أعطيهو  ،اإلبل (6)]أن يقول: آخذ[وليس للوارث  ،تقدم

 ،ن مع الرتكةخبالف الد ي ،وليست مرهونًة به ،ألنه يستحق من عني الدية الواجبة على اجلاين
 :(7)وجهان لإلمامففي إجبار السيد على قبوهلا  ،لكن لو أتى اجلاين بدراهم

 .(8)وهو ما ذكره القاضي أبو الطيب ،ألن حقه متعنٌي يف اإلبل ؛ال :أحدمها
تسليم ري اجلاين بني تسليم اإلبل و خي   :وحاصله، ربجي   :وهو أقيس عند اإلمام واثنيهما

 .وأما السيد فليس له مطالبته ابلدراهم قطعاً  ،فيما يستحقه السيد (٩)/الدراهم

                                                           

 ، واملثبت من: )ز(.يف )ط(: وإن (1)
 أي: بدل النفس، وليس املراد االقتصا  من اجلاين بقتله كما ي فهمه اللفظ. (2)
 .٩/176، روضة الطالبني 10/202،201، الشرح الكبري 7/63انظر: التهذيب  (3)
 .٩/176، روضة الطالبني 10/202انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: إىل السيد منها. (5)
 .10/202 يف )ط( و )ز(: أخذ، واملثبت من: الشرح الكبري (6)
 .113-16/111انظر: هناية املطلب  (7)
 .358،357للقاضي الطربي حتقيق: مرضي الدوسري/ انظر: التعليقة (8)
 أ(.163/٩) (٩)
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وقال ، للورثة املطالبة (2)[ليس]و  ،(1)[]برئ أبرأ السيد اجلاين عما يستحقه من الدية ولو
ن للسيد فإ :ومات منهما ،وآخر رجله يف احلرية ،فيما إذا قطع واحٌد يده يف الرق (3)املاوردي

 من است ويف أقل األمرينأو نصف الدية، فإن كان نصف الدية ]من نصف القيمة  (4)[لقاأل]
ويف اختصا  السيد  ،(5)[القاطع ني الدية إباًل، وأ عطي السيد نصفها إبالً، وللورثة نصفها إبالً 

وعلى الوجهني ال ي عدل ابلسيد عن  ،(6)حمتمالنوجهان ابلنصف املأخوذ من اجلاين يف الرق 
وإن كان أقل األمرين نصف القيمة  ،نصف الدية من اإلبل إىل نصف القيمة إال عن مراضاةٍ 

فإن عدل به إىل  ،أو ذهباً  ،ور قاً  (7)]قيمة عبده[وجب أن أيخذ السيد من إبل الدية نصف 
 .(8)اإلبل مل جيز إال عن مراضاةٍ 

وقوَّم هبا من  ،عبده (٩)حقه خيتص ابجلاين يف الرق رجع عليه بنصف قيمةن إ :مث إن قيل
خذت الدية من القاطع ني ابشرتاكهما أ   (10)ليوإن ق ،ودفع البقية إىل الورثة إبالً  ،اإلبل ما قابلها

يدفع إليه نصف   الوارث بني أنري  وخي   ،وكان السيد شريكاً فيها للوارث بنصف قيمة عبده ،إبالً 
وال  ،وبني أن يبيع منها بقدر نصف القيمة وأيخذ الباقي ،من ماله وأيخذ مجيع الدية القيمة

 .(11)يلزم السيد أن أيخذ بنصف القيمة إبالً 

                                                           

 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (1)
 يف )ط(: فليس، واملثبت من: )ز(. (2)
 .12/65،64انظر: احلاوي  (3)
 يف )ط(: األول، واملثبت من: )ز(. (4)
يف )ط( و )ز(: ونصف ي الدية، إن كان نصف القيمة أقل أ خذت القيمة من القاطع ني إباًل، وأ عطي  (5)

 . 12/65السيد نصفها إباًل، واملثبت من: احلاوي 
الوجه األول: خيتص به؛ الختصاصه ابجلناية يف ملكه، والوجه الثاين: أن السيد والورثة مشرتكان فيه؛  (6)

 .12/65نفٍس مشرتكٍة، انظر: احلاوي ألهنما اشرتكا يف قتل 
 . 12/65يف )ط( و )ز(: قيمتها عنده، واملثبت من: احلاوي  (7)
 .16/1٩3،1٩2، كفاية النبيه ٩/176، روضة الطالبني 10/202انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )ز(: قيمته. (٩)
 يف )ز(: قتل. (10)
 .16/1٩3،1٩2، كفاية النبيه 12/65انظر: احلاوي  (11)
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 قيمةوإن كانت ال ،أن األقل إن كان الدية تعينت اإلبل :وهو وجه  اثلث  وخيرج من هذا 
فيه  ؟أم ال وأيخذه السيد من اجلاين ،ه وأخذ مجيع الديةؤ وهل للورثة إعطا ،أقل تعني النقد

 .(1)منه خالٌف يف صحة إبراء السيد اجلاين جوخير  ،وجهان
حتمل  العاقلة :فإن قلنا ،أو شبه عمدٍ  ،فإن كانت خطأً  ،هذا كله إذا كانت اجلناية عمداً 

قيمة غري فمن وجب عليه ال ،وإن أوجبناها على اجلاين حااّلً  ،دية األطراف وقيمة العبد فظاهرٌ 
 .(3)وهو حمل نظرٍ  ،ومل يوجد منقوالً  ،عليه الدية (2)[ت]وجبمن 

ق ،لو قطع ذمٌي يد ذميٍ  :وعكس هذا الفرع فسرى  ،والتحق املقطوع بدار احلرب واسرت 
 .(5)(4)هللا تعاىل آخر كتاب السري شاء سيأيت إن ،القطع إىل نفسه ومات رقيقاً 

 فروع  

مرتبان  جهانو ويف ضمانه  ،فأسلم قبل اإلصابة فال قصا  ،أو مرتداً  ،رمى حربياً  :األول
 ،فإن أوجبنا الضمان مث  فهنا أوىل ،مث أسلما وماات ،فيما إذا جرحهما (6)على الوجهني املتقدمني

 :(7)وجهانففي احلريب  ،وإن مل نوجبه مث  
 .(8)وصححه الفوراين ،ال جيب :أحدمها

 .أنه جيب :(٩)وهو املنصو  وأصحهما

                                                           

 .1٩1،1٩0انظر: املطلب العايل حتقيق: خالد املوقد/ (1)
 يف )ط(: خرجت، واملثبت من: )ز(. (2)
 .1٩1، املطلب العايل حتقيق: خالد املوقد/16/533،532انظر: هناية املطلب  (3)
 يف )ز(: آخر كتاب السري إن شاء هللا تعاىل. (4)
 .4أ/53، اجلواهر البحرية ل 11/477انظر: الشرح الكبري  (5)
 .587راجع    (6)
، كفاية ٩/168،167، روضة الطالبني 10/18٩،188، الشرح الكبري 6/285انظر: الوسيط  (7)

 .15/502،501النبيه 
 .15/502انظر: كفاية النبيه  (8)
 .6/41انظر: األم  (٩)
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 .ابلوجوب وأوىل ،مرتبان (2)(1)/وجهانويف املرتد 
ومقتضى كالم  ،ولو كان الرامي هو اإلمام فال شيء عليه :(4)وتبعه البغوي (3)القاضي قال

 .ثالثة أوجه  ويتحرر فيها  ،أن ال فرق بني اإلمام وغريه (5)اإلمام
 ،على الذمي مرتبان وجهانففي وجوب الدية  ،مث أعتقه قبل اإلصابة ،ولو رمى إىل عبده

 :(6)ه  أوج أربعةواملرتد حصل فيها  ،فإن ضممت إليها مسألة احلريب ،ابلوجوب وأوىل
 .دون احلريب ،ب يف املرتد والعبدجت :اثلثها
 .جتب يف العبد دوهنما :رابعها

مرتبان  وجهانف ،قبل اإلصابة امث عف ،ولو رمى إىل من يستحق عليه القصا  يف النفس
 ،مخسة أوجه  املتقدمة حصل فيها  (7)[الصور]وإذا مجعت إليها  ،بجتأبن ال  وأوىل ،على العبد

 ،(٩)مواإلما ،ب يف العبد دون من عليه القصا  وغريهجت (8)ا[أهن] :واخلامس ،األربعة املتقدمة
ب يف مسألة جت :فإن قلنا ،وأوىل ابلوجوب ،رتبا اخلالف فيه على اخلالف يف املرتد (10)والرافعي
 .(11)في كيفيتها خالٌف أييت يف الدايتف ،أو احلرية ،اإلسالم

                                                           

 ب(.163/٩) (1)
 .10/18٩يه الضمان، والوجه الثاين: ال جيب فيه الضمان، انظر: الشرح الكبري الوجه األول: جيب ف (2)
 .10/18٩،188انظر: الشرح الكبري  (3)
 .7/57،56انظر: التهذيب  (4)
 .16/٩1انظر: هناية املطلب  (5)
الوجه األول: ال جتب الدية يف الكل، والوجه الثاين: جتب الدية يف الكل، انظر: هناية املطلب  (6)

 .٩/168، روضة الطالبني 10/18٩، الشرح الكبري 7/57، التهذيب 6/285، الوسيط ٩1/16
 يف )ط(: الصورة، واملثبت من: )ز(. (7)
 يف )ط( و )ز(: أنه، ولعل الصواب كما هو مثبت. (8)
 .16/٩1انظر: هناية املطلب  (٩)
 .10/18٩انظر: الشرح الكبري  (10)
 .10ب/32، اجلواهر البحرية ل ٩/168، روضة الطالبني 6/285انظر: الوسيط  (11)
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رقيقاً  و حراً كانأ ،فرتدى فيها مسلٌم كان مرتداً وقت احلفر ،ولو حفر بئراً يف حمل عدوانٍ 
 .(1)يومئٍذ وجبت الدية قطعاً 

في ف ،مث أسلم الرامي قبل اإلصابة ،حال الرامي أبن رمى حريٌب إىل مسلمٍ  (2)ولو تغري
 .(3)وجهانعليه  وجوب الضمان
 .(4) ال قصا فاملشهور أن ،مث أسلم قبل اإلصابة ،لو رمى إىل مسلٍم فارتد: الفرع الثاني

 مات مث ،وعاد إىل اإلسالم قبل اإلصابة ،فارتد الرامي ،سهماً إىل مسلمٍ  (5)ولو رمى مسلمٌ 
 .(6)الرامي دون عاقلتهربت الدية على املرمي بذلك ض  
 :ألمرين ؛أنه جيب :قول  وأييت يف األوىل  :(7)قال اإلمام

وعاد  ،وارتد ،إىل صيدٍ  (٩)فيما إذا رمى مسلٌم سهماً  ،(8)أن أاب علٍي حكى قوالً  :أحدمها
ًء ابإلسالم سلمني اكتفاضرب على عاقلته املمث أصاب السهم إنساانً أن الدية ت   ،إىل اإلسالم

 .(10)ني[الطرف]يف 

                                                           

 .٩/168، روضة الطالبني 10/18٩، الشرح الكبري 6/285انظر: الوسيط  (1)
 يف )ز(: بغري. (2)
الوجه األول: وجوب الضمان، وهو الذي رجحه البغوي، والوجه الثاين: عدم وجوب الضمان، انظر:  (3)

 .٩/168، روضة الطالبني 10/18٩الشرح الكبري ، 7/57التهذيب 
 .15/322، كفاية النبيه 10/1٩5انظر: الشرح الكبري  (4)
 يف )ز(: املسلم. (5)
،  ٩/170، روضة الطالبني 10/1٩5، الشرح الكبري 7/57، التهذيب 16/٩4انظر: هناية املطلب  (6)

 .16/235كفاية النبيه 
 .10/1٩5شرح الكبري ، ال16/٩5،٩4انظر: هناية املطلب  (7)
 يف )ز(: قولني. (8)
 يف )ز(: بينهما. (٩)
 .10/1٩5يف )ط(: الطرف، ويف )ز(: الطرق، واملثبت من: الشرح الكبري   (10)
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أنه جيب  :(2)[قول  ]فيما إذا ختلل املهدر بني اجلرح واملوت  (1)م  دَّ ق  تـ  أنه  :والثاني
 .ا أوىلوجميئه هن ،القصا 

وقد ذكران فيما  :(3)قال الرافعي ،ولو استمر املرمي على ردته الطارئة مل جيب شيٌء قطعاً 
 .قدر مثله هنافيمكن أن ي   ،وقت الرميعترب أنه ي   :وجهاً فأسلم قبل اإلصابة  ،إذا رمى إىل مرتدٍ 

وال  ،أو عبٍد فعتق قبل اإلصابة وجبت دية حٍر مسلمٍ  ،لو رمى إىل ذمٍي فأسلم: الثالث
أو عبٌد إىل عبٍد مث أسلم  ،وكذا لو رمى ذمٌي إىل ذميٍ  ،قصا  إذا كان الرامي حرًا مسلماً 

 .(4)أو عتق قبل اإلصابة ال قصا  ،الرامي
 فائدة  

وبني  ،عرب يف الرتمجة عن مسائل الباب يف تغري احلال بني اجلرح واملوتقد ي   :(5)الرافعيقال 
كما   ،كل جرٍح ابتداؤه غري مضموٍن ال ينقلب مضموانً بتغري احلال يف االنتهاء  :الرمي واإلصابة

اجملروح إىل اإلهدار مل  (8)فانتقل ،(7)/وكل جرٍح ابتداؤه مضمونٌ  ،(6)إذا جرح مرتدًا مث أسلم
كان مضموانً يف احلالتني   (٩)فإن ،كما إذا جرح مسلماً فارتد  ،يتعلق به إال ضمان ذلك اجلرح

 (10)]تبدل[وكذا إذا  ،عترب الكفاءة يف الطرفني والواسطةت  ويف القصا   ،رب يف قدر الضماناعت  

                                                           

 .581راجع    (1)
 يف )ط( و )ز(: قواًل، والصواب لغوايً كما هو مثبت. (2)
 .10/1٩2،18٩انظر: الشرح الكبري  (3)
، روضة الطالبني 10/202، الشرح الكبري 7/56، التهذيب 16/٩2انظر: هناية املطلب  (4)

٩/177،176. 
 .10/203،202انظر: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: وأسلم. (6)
 أ(.164/٩) (7)
 يف )ز(: وانتقل. (8)
 يف )ز(: وإن. (٩)
 يف )ط(: ابتدأ، واملثبت من: )ز(. (10)
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 (1)[عترب]ي  وكذلك  ،الطرفني والواسطةرب يف القصا  الكفاءة يف احلال بني الرمي واإلصابة اعت  
 .اسطة يف حتمل العقل على ما سيأيتالطرفان والو 

 يف قصاص الطرف :من الكتاب النوع الثاني
ابع الرجلني  فليست منفعة أص ،وهي خمتلفةٌ ابختالف منافعها ،وقطع األطراف من الكبائر

 ،القطع :لنفسكما تقدم يف قصا  ا  بثالثة أشياء  والنظر فيه يتعلق  ،كمنفعة أصابع اليدين
وال من كل  ،وال على كل قاطعٍ  ،إذ ال جيب القصا  بكل قطعٍ  ،واملقطوع ،والقاطع
 .(2)مقطوعٍ 

. باشرةابمل ،مب نٍي للعضو ،عدوانٍ  ،حمضٍ  ،عمدٍ  ،كل جرحٍ   :أبنه (3)فضبطه الغزايل القطعأما 
 ،أو أوضح رأساً  ،فأابن عضواً  (4)[غصنٍ ]كما لو قصد قطع   ،القطع خطأً  :فيخرج بلفظ العمد

فال  ،أبن يقصد الضرب مبا ال حيصل به ذلك غالبًا فيحصل به ،شبه العمد :وبلفظ العمد
أو يضرهبا حبجٍر ال يشج غالباً  ،شبه العمد أن يلطم رأسه (5)ومن ،جيب القصا  يف النوعني

دد عمدًا يف ر احملواحلج ،وقد يكون الضرب ابلعصا اخلفيفة ،فيؤمل ويوضح العظم ،لصغره
فال يوجب القود  ،ألنه ال يقتل غالباً  ؛ويكون شبه عمٍد يف النفس ،ألنه يوضح غالباً  ؛الشجاج

ألهنا إذا كانت تو ضح  ؛وغريه (7)واستبعده ابن الصباغ ،(6)كذا قاله الشيخ أبو حامد  ،فيها
 :(8)رديوقال املاو  ،ألهنا تعمل عمل السالح ؛العني ابألصبع عمدٌ  أ  ق  فـ  و   ،صارت كاحلديدة

 .(٩)فإن مات هبا وجب القود ،هذا إذا مات ال ابلسراية

                                                           

 يف )ط( و )ز(: تعترب، ولعل الصواب كما هو مثبت. (1)
 .٩/178، روضة الطالبني 10/203، الشرح الكبري 6/287انظر: الوسيط  (2)
 .6/287انظر: الوسيط  (3)
 ، وهو الصواب.204يف )ط( و )ز(: عضٍو، واملثبت من: املطلب العايل حتقيق: خالد املوقد/ (4)
 يف )ز(: من. (5)
 .10/203انظر: الشرح الكبري  (6)
 انظر: املصدر السابق. (7)
 .12/85انظر: احلاوي  (8)
 .٩/178، روضة الطالبني 10/203، الشرح الكبري 6/287انظر: الوسيط  (٩)
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 .(1)أو سرقةٍ  ،احرتز به عن القتل بغريه كاملستح ق بقصا ٍ  ،عدوانٍ  :وقوله
ق على حز بعض لفإن القطع قد يط ،بياٌن للقطع املوجب للقصا  ،مبنٍي للعضو :وقوله

 .(2)ه  ن  ب  العضو وإن مل ي  
اختالف النص يف  (3)وقد تقدم ،خيرج به إابنته بطريق السراية ،بطريق املباشرة :وقوله

 .(4)وسيأيت أيضاً  ،السراية إىل األجسام واللطائف
فال جيب القصا   ،يف النفس (5)ملتزماً لألحكام كما مرَّ  ،شرتط كونه مكلفاً في   القاطعوأما 

 .(6)وال حريبٍ  ،وال جمنونٍ  ،يف الطرف على صيبٍ 
يف  (7)دة كما مرَّ والوال ،واحلرية ،ينشرتط فيه أيضًا أن ال يفض ل القاطع املقطوع ابلدّ  وي  
 ،رعهوال يد األصل بيد ف ،وال يد احلر بيد العبد ،يد املسلم بيد الكافر (8)قطعفال ت   ،النفس
 (٩)قطعفت   ،بطرفه قطع طرفهقتل به ال ي  ومن ال ي   ،قطع طرفه بطرفهقتل به اإلنسان ي  فمن ي  

 ،وبيد الشيخ اهل مّ   ،(11)قر خأعلى الصناعات بيد األاملاهر يف  ،القوي ،الشاب (10)/يد
 .(12)واملرضع

                                                           

 .205، املطلب العايل حتقيق: خالد املوقد/10/203انظر: الشرح الكبري  (1)
 انظر: املصدرين السابقني. (2)
 .482راجع    (3)
 .10ب/32، اجلواهر البحرية ل 205انظر: املطلب العايل حتقيق: خالد املوقد/ (4)
 .540راجع    (5)
 .٩/178، روضة الطالبني 10/204انظر: الشرح الكبري  (6)
 .543راجع    (7)
 يف )ز(: يقطع. (8)
 يف )ز(: فيقطع. (٩)
 ب(.164/٩) (10)
ن عمل أو صنع الشيء بيده، بل يستخدم العنف والشدة بدل الرفق، انظر:  (11) س  األخرق: الذي ال حي 

 .1/167، املصباح املنري 1/42النظم املستعذب 
 .٩/178، روضة الطالبني 10/204انظر: الشرح الكبري  (12)
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 ،يد الرجل بيد املرأة (1)قطعفت   ،شرتط يف النفسكما ال ي    ،شرتط التساوي يف البدلوال ي  
ويد  ،حلرا وبيدالعبد بيد العبد وإن تفاوات يف القيمة  (2)[يدو ] ،وابلعكس وإن تفاوات يف الدية

ع اليد قطوال ت   ،وال يد املسلم بيد الذمي ،يد احلر بيد العبد (3)قطعوال ت   ،الذمي بيد املسلم
يف مشروعية و  ،تل بهوال الكاملة بيٍد انقصٍة أصبعًا وإن كان لو قتله لق   ،السليمة ابلشالء

وبني األصبعني الزائدين إذا استوت حكومتهما خالٌف  ،(4)القصا  بني اليدين الشالوتني
 .(5)أييت إن شاء هللا

ن ضربوه ضربًة أب ،فلو اشرتك مجاعٌة يف قطع طرفٍ  ،وال مينع تفاوت العدد قصا  الطرف
طعوا دفعًة واحدًة حىت أابنوه ق   (6)[عليه]وحتاملوا  ،أو وضعوا السكني عليه ،واحدًة فقطعوه

 .(7)به
ن كان هذا يقطع من جانٍب وهذا يقطع أب ،بعض الشركاء عن بعضٍ  (8)]فعل كل[ ولو متيز

فال قصا   ،أو قطع أحدمها بعض اليد واآلخر الباقي وأابن ،من جانٍب حىت التقت احلديداتن
وينبغي أن  :(٩)قال الرافعي ،بل جيب على كٍل منهما احلكومة بقدر جنايته ،على واحٍد منهما

                                                           

 يف )ز(: فيقطع. (1)
 يف )ط(: أو يد، واملثبت من: )ز(. (2)
 يف )ز(: يقطع. (3)
 يف )ز(: الشالوين. (4)
، روضة الطالبني 10/204، الشرح الكبري 6/287، الوسيط 16/215انظر: هناية املطلب  (5)

 .٩أ/17٩، اجلواهر البحرية ل 178/٩
 يف )ط( و )ز(: عليها، ولعل الصواب كما هو مثبت. (6)
 .٩/178، روضة الطالبني 10/204، الشرح الكبري 6/287انظر: الوسيط  (7)
 سقط من: )ط(، واملثبت من: )ز(. (8)
 .10/205انظر: الشرح الكبري  (٩)
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أمكن  قطع من كٍل منهما بقدر ما قطع إنأنه ي   :قول  وفيه ، احلكومتني دية اليديبلغ جمموع 
 .(3)(2)هذا مأخوٌذ من اخلالف اآليت يف جراين القصا  يف املتالمحة :(1)قال اإلمام ،ضبطه

األكثرون من صور  (6)هفقد عدَّ  ،املنشار (5)جر[احلديد  ]جرمواأو  ،(4)ولو قطعوه مبنشارٍ 
وطريق اجلمع على ما  ،من صور االشرتاك املوجب للقصا  (7)وعده ابن كجٍ  ،متييز الفعلني

 :(٩)وجهنيأن القطع بذلك على  (8)قاله اإلمام
 .فيكون من صور االشرتاك ،وإرسالةٍ  (10)[بةٍ ]جذأن يتعاوان يف كل  :أحدمها
يكون ف ،سك عن اإلرسال يف جهة صاحبهومي   ،كل واحٍد إىل جهته  (11)أن جيذب :والثاين

 ؛وال يكاد جييء فيه القول املتقدم :(12)قال الرافعي ،والبعض مقطوع هذا ،البعض مقطوع هذا
 .لتعذر الضبط

                                                           

 .16/36،35انظر: هناية املطلب  (1)
املتالمحة: الشجة اليت تشق اللحم وال تصدع العظم، مث تلتحم بعد ذلك، انظر: املصباح املنري  (2)

 .33/406، اتج العروس 2/551
 .٩/17٩،178، روضة الطالبني 10/205،204انظر: الشرح الكبري  (3)
 .14/216، اتج العروس 2/605املنشار: آلٌة ي نحت وي شق هبا اخلشب، انظر: املصباح املنري  (4)
 ، وهو الصواب.10/205يف )ط( و )ز(: حدموا احلديد حد، واملثبت من: الشرح الكبري  (5)
 يف )ز(: حده. (6)
 .10/205انظر: الشرح الكبري  (7)
 .16/37انظر: هناية املطلب  (8)
 .٩/17٩، روضة الطالبني 10/205انظر: الشرح الكبري  (٩)
 يف )ط(: ضربٍة، واملثبت من: )ز(. (10)
 يف )ز(: حيدث. (11)
 .10/205انظر: الشرح الكبري  (12)
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تصار حبيث ميكن االق ،وأن تكون اجلناية معلومة القدر ،فيه العصمة (1)عتربفت   املقطوعوأما 
الطرف وقصا   ،عترب فيه ذلكفإنه ال ي   ،خبالف القصا  يف النفس ،على مثلها يف القصا 

 :(2)أمرينخيالف قصا  النفس يف 

 .ويف األطراف خالفٌ  ،أن قصا  النفس جيب بسراية اجلراحات :أحدمها

 .إمكان الضبط :وثانيهما
حىت لو  ،راعى يف النفسأن حمل اجلناية ال ي   :وهو ،بدل الثاين شيئاً آخر (3)وذكر البغوي

 راعى احملل.ويف الطرف ي   ،(5)/أن حيز رقبته (4)قطع طرف إنساٍن فمات كان للويل
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 يف )ز(: فيعترب. (1)
 .٩/178، روضة الطالبني 10/206،204، الشرح الكبري 6/288انظر: الوسيط  (2)
 .10/206، الشرح الكبري 7/٩5انظر: التهذيب  (3)
 يف )ز(: الويل. (4)
 أ(.165/٩) (5)
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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقم اآلية اسم السورة اآلية

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 6 102 آل عمران

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم
 يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 6 1 النساء

 477 32 املائدة َّ جي يه  ىه مه ُّٱ

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 حت جت هب مب  خب حب جب
 جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت
 َّ جس مخ

 6 71،70 األحزاب

 لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱ

 َّ جم هل مل خل حل مكجل

 6 ٩ الزمر

 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱ
 َّ هئمب

 6 11 اجملادلة
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 فهرس األحاديث النبوية واآلثار
 الصفحة طرف احلديث أو األثر

 7 اللهم فقهه يف الدين
 474 على اخليل ر  م  نزي احل  ن   ال مران أنأ  

 6 من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
 468 همن ال يالئمكم فبيعو 

 6 من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين
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 عالم املرتجم هلم يف النص احملققفهرس األ
 الصفحة العلم

 127 عبد هللا بن حممد ابن أيب عصرون
 107 احلسن بن احلسنيابن أيب هريرة 
 103 حممد بن أمحد ابن احلداد
 81 عبد السيد بن حممدابن الصباغ 
 1٩2 أمحد بن أيب أمحد ابن القاص
 473 أمحد بن حممد ابن القطان

 556 حممد بن عبد هللا ابن اللبان الفَرضي
 313 حممد بن عمر صدر الدينابن املرحل  أوابن الوكيل 

 1٩8 أمحد بن حممدابن بنت الشافعي 
 252 احلسني بن صاحل ابن خريان

 474 تقي الدين حممد بن علي القشريي ابن دقيق العيد
 125 أمحد بن عمر ابن سريج
 214 يوسف بن أمحدابن كج 
 538 أمحد بن موسى ابن يونس

 542 إبراهيم بن حممد أبو إسحاق اإلسفراييين
 72 إبراهيم بن أمحد إسحاق املروزي أبو

 34٩ علي بن حممود أبو احلسن الشهرزوري
 34٩ الروايين أبو املكارم
 106 احلسن بن أمحد اإلصطخري

 6٩ عبد امللك بن عبد هللا إمام احلرمني اجلويين
 18٩ عثمان بن سعيد األمناطي
 522 حممد بن عبد هللا األ ودين
 78 احلسني بن مسعودالبغوي 

 82 احلسن بن عبيد هللاالبندنيجي 
 185 القاضي أبو احلسني علي بن احلسنياجلوري 
 566 احلسني بن احلسن احلليمي
 78 حممود بن حممد اخلوارزمي
 206 عبد العزيز بن عبد هللاالداركي 
 3٩0 حممد بن عبد الواحد الدارمي
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 76 عبد الكرمي بن حممد الرافعي
 68 عبد الواحد بن إمساعيل الروايين

 268 عبد الرمحن بن أمحد السرخسي أبو الفرج )الزاز(
 81 بن أيوب بن سليم س ليم

 67 اإلمام حممد بن إدريس الشافعي
 287 عثمان بن عبد الرمحنالشيخ ابن الصالح 

 ٩5 إبراهيم بن عليالشيخ أبو إسحاق الشريازي 
 ٩1 اإلسفراييينأمحد بن حممد الشيخ أبو حامد 
 150 احلسني بن شعيب السنجيالشيخ أبو علي 

 251 عبد هللا بن يوسفالشيخ أبو حممد اجلويين 
 522 عبد العزيز بن عبد السالم الشيخ عز الدين

 3٩6 الشيخ حممود بن املبارك
 423 نصر بن إبراهيمالشيخ نصر املقدسي 

 514 حممد بن سليمان الصعلوكي
 116 حممد بن داود الصيدالين
 301 عبد الواحد بن احلسني الصيمري
 1٩5 أبو احلسن ابن األستاذ أيب عاصمالعبادي 

 251 عبد هللا بن عبدان
 368 أسعد بن حممود العجلي

 474 أبو احلسن أمري املؤمننيعلي بن أيب طالب 
 533 أمري املؤمنني أبو حفص عمر بن اخلطاب

 556 اخلريحيىي بن أيب العمراين 
 70 أبو حامد حممد بن حممد الغزايل
 110 عبد الرمحن بن حممد الفوراين

 20٩ القاسم بن القفال الشاشي
 1٩7 طاهر بن عبد هللاالقاضي أبو الطيب الطربي 

 143 يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف
 77 احلسني بن حممدالقاضي 

 51٩ بن عبد العلي عبد الرمحنالقاضي عماد الدين ابن السكري 
 67 عبد هللا بن أمحدالقفال الصغري 

 172 احلسني بن علي الكرابيسي
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 554 بن مالك املدين اإلمام مالك بن أنس
 6٩ علي بن حممد املاوردي
 78 عبد الرمحن بن مأمون املتويل
 273 بن مجيع بن جنا أبو املعايلجملي 
 ٩0 أمحد بن حممد احملاملي

 488 حممد بن عبد امللك املسعودي
 ٩2 حيىي بن شرفالنووي 

 143 اخلليفة أبو جعفر هارون بن املهديهارون الرشيد 
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 فهرس األلفاظ الغريبة املفسَّرة
 الصفحة أو املصطل  الكلمة

 144 األبر 
 67 اإلبريسم

 531  أجافه
 174 أجهضت
 65 اإلحداد
 180 اإلحليل
 85 أمحائها

 66 االختضاب
 603 األخرق

 122 االسترباء
 260 االستحداد
 74 اإلسفيداج

 285 األشنان
 164 أعزل

 478 االفتيات
 101 إفراز

 32٩ أفقههما
 250 األقط
 ٩2 األمرد

 175 االنعقاد
 521 اإلنكاء
 525 أهنشه
 173 أوجر
 25٩ حبتاً 

 84 الربزة
 50٩ البط

 260 تربمت
 51٩ الترتس
 17٩ التخزق
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 74 تطرف أصابعها
 482 الثخني
 582 اجلائفة
 35٩ اجلب
 273 اجلبة

 518 اجلرثومة
 476 اجلناايت

 420 اجلنون املطبق
 482 احلز

 48٩ احلشوة
 417 احلضانة
 66 احلمام
 4٩٩ احلنق

 76 حوائل
 88 اخلان

 281 اخلزف
 326 اخلسوفني
 283 اخلطمي

 438 اخلفر
 70 اخللخال

 172 اخلنثى
 481 الدبوس
 67 الدبيقي
 282 الداثر
ل  342 الدالَّ

 4٩1 الدن
 4٩3 الدهليز

 471 دود القز
 305 الرتقاء
 171 الرضاع
 368 الرغيبة
 74 الرمد
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 281 الزبدية
 278 الزلية
 68 سداه

 506 السطوة
 180 السعوط

 420 السل
 575 السلعة

 284 السهوكة
 506 السياف
 48٩ الشدخ

 532 الشراسيف
 118 الشط

 27٩ الشعار
 274 الشمشك

 73 الشريج
 71 الص فر
 8٩ صفف
 361 الصقع
 284 الصنان
 508 الضاري
 484 الضَّم ن
 576 الضناءة

 6٩ طرز
 518 الطلل

 277 الطنفسة
 237 الط ول

 281 الظروف
 314 عبالً 

 68 العتايب
 68 العراقيون
 67 العصب

 35٩ العنة
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 74 الغالية
 480 الغور
 420 الفاجل
 122 فراشاً 

 471 الفرصاد
 274 الفرو

 24٩ الفصد
 486 الفلقة
 478 القد
 122 القرء

 70 القرط
 70 القرقويب

 276 القز
 480 القصب
 278 القطيفة

 285 القلي
 172 القوابل
 353 الكاهن
 67 الكتان

 276 الكرابس
 471 ةالكوار 
 281 الكوز
 531 الكوع
 4٩٩ الكوى
 277 اللباد
 68 حلمته
 520 اللواط

 181 املأمومة
 605 املتالمحة

 485 املثانة
 144 اجملذوم

 116 احمللة
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 84 املخدرة
 175 املخيض

 4٩8 ال م د
 530 مدففة
 67 املراوزة
 284 املرتك

 117 مسافة العدوى
 88 املسرتاح

 480 املسلة
 32٩ مضبوطةً 
 278 املضربة
 315 املضناة
 481 املطرق
 281 املغرفة

 130 املفاخذة
 356 املفوضة
 70 املقانع
 273 املقنعة

 273 املكعب
 27٩ املالء

 353 املالهي
 353 املنجم
 605 املنشار

 581 املوضحة
 364 النجوم
 470 النزف

 351 النسَّاج
 486 النضو
 72 النطع

 248 النفقات
 464 النهمة
 582 اهلامشة
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 385 هرب اجلمَّال
 265 اهل م

 24٩ اهلوام
 67 الوبر

 4٩7 الوهدة
 360 يتحمل

 24٩ يرتفه
 374 جيشم
 184 يلفظ
 487 يوحي
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 فهرس األماكن والبلدان
 الصفحة املكان

 276 البصرة
 276 بغداد

 25٩ احلجاز
 25٩ خراسان

 525 السراة
 462 السودان

 257 الشام
 257 العراق
 276 الكوفة
 258 مصر
 525 مكة

 525 نصيبني
 276 النهروان
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 دة يف الكتابفهرس الكتب الوار
 الكتاب م
 للفورايناإلابنة  1
 للغزايل إحياء علوم الدين 2
 للشافعي األم 3
 للشافعي اإلمالء 4
 للصيمري اإليضاح 5
 للروايين حبر املذهب 6
 للغزايل البسيط 7
 للعمراين البيان 8
 للمتويلتتمة اإلابنة  ٩

 للقاضي احلسني التعليقة 10
 للقاسم بن القفال الشاشيالتقريب  11
 البن القا  التلخيص 12
 للشريازي التنبيه 13
 للبغوي التهذيب 14
 لنصر املقدسي التهذيب 15
 للغزايل اخلالصة 16
 جمللي الذخائر 17
 للعبادي الرقم 18
 البن الصباغ الشامل 1٩
 أليب املكارم الروايين العدة 20
 فتاوى الغزايل 21
 فتاوى القاضي احلسني 22
 فتاوى القفال 23
 فتاوى النووي 24
 للرافعي فت  العزيز يف شرح الوجيز )الشرح الكبري( 25
 للخوارزمي الكايف 26
 البن الرفعةكفاية النبيه  27
 لس ليم الرازياجملرد  28
 للجوري املرشد 2٩
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 البن احلداد املسائل املولدات )الفروع( 30
 للشريازي املهذب 31
 أليب الرجاء األسواين نظم املختصر 32
 إلمام احلرمني اجلويينهناية املطلب  33
 للغزايل الوجيز 34
 للغزايل الوسيط 35
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 فهرس املصادر واملراجع
 -ه(، الناشر: دار صادر، بريوت 682لزكراي بن حممد بن حممود القزويين )ت  وأخبار العباد آاثر البالد -1

 لبنان، الطبعة األوىل.
لبنان،  -، الناشر: دار املعرفة، بريوت ه(505)ت  أليب حامد حممد بن حممد الغزايل إحياء علوم الدين -2

 م.1٩82 -ه 1402الطبعة األوىل 
)ت  علي بن أيب الكرم الشيباين اجلزري ابن األثري عز الدين احلسنأليب  يف معرفة الصحابة أسد الغابة -3

 -ه 1415ه(، حتقيق: علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 630
 م.1٩٩4

، الناشر: ه(٩26)ت  أليب حيىي زين الدين زكراي بن حممد األنصاري يف شرح روض الطالب أسىن املطالب -4
 دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة األوىل.

ه(، 852أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت  اإلصابة يف متييز الصحابة -5
ألوىل لبنان، الطبعة ا -، بريوت العلميةحتقيق: علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب 

 ه.1415
 -، الناشر: دار الفكر املعاصر، بريوت )معاصر( للدكتور شوقي أبو خليل أطلس دول العامل اإلسالمي -6

 م.2003 -ه 1424الطبعة الثانية سوراي،  -ودار الفكر، دمشق لبنان، 
أليب بكر عثمان بن حممد الدمياطي املعروف ابلبكري )ت على حل ألفاظ فت  املعني  إعانة الطالبني -7

 م.1٩٩7 -ه 1418ه(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 1310
ه(، الناشر: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 13٩6خلري الدين بن حممود الزركلي )ت  األعالم -8

 م.2002
ه(، حتقيق: جمموعٌة من 764ك الصفدي )ت لصالح الدين خليل بن أيب وأعوان النصر أعيان العصر -٩

 م.1٩٩8 -ه 1418سوراي، الطبعة األوىل  -لبنان، ودار الفكر، دمشق  -، الناشر: دار الفكر املعاصر، بريوت احملققني
 .1األجزاء: عدد ، ه(450أليب احلسن علي بن حممد املاوردي )ت  يف الفقه الشافعي اإلقناع -10
إلسحاق بن احلسني املنجم )ت القرن الرابع  يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان آكام املرجان -11

 ه.1408لبنان، الطبعة األوىل  -اهلجري(، الناشر: عامل الكتب، بريوت 
لبنان،  -ه(، الناشر: دار املعرفة، بريوت 204لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي )ت  األم -12

 م.1٩٩0 -ه 1410الطبعة األوىل 
ه(، رسالتان علميتان 585)ت  ابن أيب عصرونأليب سعد شرف الدين عبد هللا بن حممد  االنتصار -13

العزيز بن  يق: سلطان بن صاحل بن موسى املوينع، والثانية بتحقيق: عبدابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، إحدامها بتحق
 علي بن سليمان الرومي.

القونوي الرومي  لقاسم بن عبد هللا بن أمري علي يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء أنيس الفقهاء -14
 م.2004 -ه 1424 ه(، حتقيق: حيىي حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية،٩78احلنفي )ت 
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ه(، رسالةٌ علميٌة 402أليب احلسني حممد بن عبد هللا بن اللبان الفرضي الشافعي )ت  اإلجياز يف الفرائض -15
 ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، حتقيق: حممد بن سعيد بن حممد بن كدم.

بن  أليب مصعب حممد صبحيللمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود الشرعية  اإليضاحات العصرية -16
 م.2007 -ه 1428صنعاء، الطبعة األوىل  -حسن حالق )معاصر(، الناشر: مكتبة اجليل اجلديد، مين 

 -)معاصر(، الناشر: مكتبة األسدي، مكة املكرمة  عبد العال سامل إمساعيلللدكتور  البحث الفقهي -17
 م.2008 -ه 142٩اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل 

ه(، 502أليب احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل الروايين )ت يف فروع املذهب الشافعي  حبر املذهب -18
 م.200٩حتقيق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

ه(، 5٩5أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )ت وهناية املقتصد  بداية اجملتهد -1٩
 م.2004 -ه 1425مصر،  -الناشر: دار احلديث، القاهرة 

ن أليب الفضل بدر الدين حممد بن أيب بكر األسدي الشافعي املعروف ابب يف شرح املنهاج بداية احملتاج -20
ه 1432اململكة العربلية السعودية، الطبعة األوىل  -نشر والتوزيع، جدة ه(، الناشر: دار املنهاج لل874قاضي شهبة )ت 

 م.2011 -
ه(، حتقيق: علي شريي، 774للحافظ أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي )ت  البداية والنهاية -21

 م.1٩88 -ه 1408الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل 
ه(، الناشر: 1250للعالمة حممد بن علي الشوكاين )ت  مبحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع -22

 لبنان. -دار املعرفة، بريوت 
رسالةٌ علميةٌ ابجلامعة اإلسالمية  ه(،505لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  البسيط يف املذهب -23

 د القحطاين.ابملدينة املنورة، حتقيق: عبد الرمحن بن منصور بن حمم
ه(، ٩11جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  يف طبقات اللغويني والنحاة بغية الوعاة -24

 لبنان. -حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا 
حممد بن أمحد الغزي  نأليب الربكات رضي الدي إىل تراجم املتأخرين من الشافعية البارعني هبجة الناظرين -25

ه 1421ألوىل لبنان، الطبعة ا -ه(، حتقيق: أبو حيىي عبد هللا الكندري، الناشر: دار ابن حزم، بريوت 864الشافعي )ت 
 م.2000 -

ه(، 558أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري العمراين اليمين الشافعي )ت يف مذهب اإلمام الشافعي  البيان -26
 م.2000 -ه 1421اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  -حتقيق: قاسم حممد النوري، الناشر: دار املنهاج، جدة 

يق: ه(، حتق1205أليب الفيض مرتضى حممد بن حممد الز بيدي )ت  من جواهر القاموس اتج العروس -27
 جمموعٌة من احملققني، الناشر: دار اهلداية.

لإلمام أيب عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت  ووفيات املشاهري واألعالم اتريخ اإلسالم -28
 م.2003 -ه 1424ه(، حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 748

ه(، حتقيق: محدي الدمرداش، ٩11جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  اتريخ اخللفاء -2٩
 م.2004 -ه 1425الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األوىل 
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ه(، حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف، 463أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت  اتريخ بغداد -30
 م.2002 -ه 1422لبنان، الطبعة األوىل  -ي، بريوت الناشر: دار الغرب اإلسالم

ه(، رسالتان 478عبد الرمحن بن مأمون بن علي املتويل )ت للعالمة عن أحكام فروع الداينة  تتمة اإلابنة -31
 علميتان جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، إحدامها بتحقيق: عزيزة بنت طه حسني العبادي، والثانية بتحقيق: عبد هللا بن

 منصور بن نعيس الذاييب.
ي )ت أليب زرعة ويل الدين أمحد بن عبد الرحيم العراق )النكت على املختصرات الثالث( حترير الفتاوى -32

األوىل  اململكة العربية السعودية، الطبعة -ه(، حتقيق: عبد الرمحن فهمي حممد الزواوي، الناشر: دار املنهاج، جدة 826
 م.2011 -ه 1432

اشر: ألمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، حتقيق: جلنةٌ من العلماء، النيف شرح املنهاج  احملتاجحتفة  -33
 م.1٩83 -ه 1403املكتبة التجارية الكربى مبصر، 

ن عمر بن رسالن أليب حفص سراج الدي يف الفقه الشافعي )تدريب املبتدي وهتذيب املنتهي( التدريب -34
اململكة  -حتقيق: أبو يعقوب نشأت بن كمال املصري، الناشر: دار القبلتني، الرايض ، ه(805البلقيين الشافعي )ت 

 م.2012 -ه 1433العربية السعودية، الطبعة األوىل 
ه(، حتقيق: مجاعةٌ من العلماء، الناشر: دار الكتب 816)ت  جلرجاينلعلي بن حممد بن علي ا التعريفات -35

 م.1٩83 -ه 1403لبنان، الطبعة األوىل  -العلمية، بريوت 
ه(، رسالتان علميتان 450)ت  الطربي أيب الطيب طاهر بن عبد هللا للقاضي الكربى يف الفروع التعليقة -36

ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، إحدامها بتحقيق: عيد بن سامل العتييب، والثانية بتحقيق: مرضي بن انصر بن حممد 
 الدوسري.

ه(، نقله إىل العربية حممد سليم النعيمي، 1300آن دوزي )ت لرينهارت بيرت  تكملة املعاجم العربية -37
 م.2000-1٩7٩ومجال اخلياط، الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، الطبعة األوىل 

قالين )ت أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العس يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري التلخيص احلبري -38
 م.1٩8٩ -ه 141٩ه(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 852

ه(، حتقيق: الشيخ عادل أمحد 335الطربي )ت  ابن القا أليب العباس أمحد بن أيب أمحد  التلخيص -3٩
 ى الباز، الطبعة األوىل.معوض، الناشر: مكتبة نزار مصطف حممدعبد املوجود، والشيخ علي 

 ، الناشر: عامل الكتب.(ه476أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي )ت يف الفقه الشافعي  التنبيه -40
ه(، حتقيق: مجاعٌة من 676أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت  هتذيب األمساء واللغات -41

 لبنان. -العلماء، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
ه(، حتقيق: حممد عوض مرعب، الناشر: 370أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري )ت  هتذيب اللغة -42

 م.2001لبنان، الطبعة األوىل  -دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
ه(، حتقيق: الشيخ 516أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي )ت  يف فقه اإلمام الشافعي التهذيب -43

ه 1418وىل الطبعة األلبنان،  -بريوت عادل أمحد عبد املوجود، والشيخ علي حممد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، 
 م.1٩٩7 -
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ه(، حتقيق: 538أليب القاسم جار هللا حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري )ت  اجلبال واألمكنة واملياه -44
 م.1٩٩٩ -ه 141٩مصر،  -الدكتور أمحد عبد التواب عوض، الناشر: دار الفضيلة، القاهرة 

ه(، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، الناشر: 321أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت  مجهرة اللغة -45
 م.1٩87لبنان، الطبعة األوىل  -دار العلم للماليني، بريوت 

)ت  لشافعيا للقاضي جنم الدين أيب العباس أمحد بن حممد القمويل يف شرح الوسيط اجلواهر البحرية -46
مصر،  -تركيا، ونسخٌة أخرى مبكتبة جامعة األزهر، القاهرة  -خمطوٌط مبكتبة متحف طوبقبوسراي، إسطنبول ه(، 727

 رنسا.ف -ملكتبة الوطنية، ابريس تركيا، ونسخٌة أخرى اب -ونسخٌة أخرى ابملكتبة السليمانية، إسطنبول 
الناشر: ه(، 1204لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري )ت  على شرح املنهج حاشية اجلمل -47
 دار الفكر.

ه(، حتقيق: 450أليب احلسن علي بن حممد املاوردي )ت  يف فقه مذهب اإلمام الشافعي الكبري احلاوي -48
طبعة األوىل لبنان، ال -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، والشيخ علي حممد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

 م.1٩٩٩ -ه 141٩
ه(، ٩11جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  يف اتريخ مصر والقاهرة حسن احملاضرة -4٩

 م.1٩67 -ه 1387حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية مبصر، الطبعة األوىل 
حتقيق: الدكتور عبد هللا  ه(،3٩5أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي )ت  حلية الفقهاء -50

 م.1٩83 -ه 1403لبنان، الطبعة األوىل  -يع، بريوت بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: الشركة املتحدة للتوز 
ه(، حتقيق: عبد 7٩4أليب عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي الشافعي )ت  خبااي الزوااي -51

 ه.1402القادر عبد هللا العاين، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، الطبعة األوىل 
د املطلب املنديلي لعبد القادر بن عب من مشاهري الكتب الفقهية ألئمتنا الفقهاء الشافعية السنيةاخلزائن  -52
 .انشرون الناشر: مؤسسة الرسالةه(، 1385)ت األندونيسي 
ه(، 505( لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت )خالصة املختصر ونقاوة املعتصر اخلالصة -53

 م.2007 -ه 1428اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  -لي، الناشر: دار املنهاج، جدة حتقيق: أجمد رشيد حممد ع
ه(، 1025أليب العباس أمحد بن حممد املكناسي الشهري اببن القاضي )ت  يف أمساء الرجال درة احلجال -54

ه 13٩1الناشر: دار الرتاث ابلقاهرة، واملكتبة العتيقة بتونس، الطبعة األوىل حتقيق: الدكتور حممد األمحدي أبو النور، 
 م.1٩71 -

ه(، 852أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت يف أعيان املائة الثامنة  الدرر الكامنة -55
 -ه 13٩2ية الطبعة الثاند، اهلن -حتقيق: حممد عبد املعيد ضان، الناشر: جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد 

 م.1٩72
وف لربهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري املالكي املعر  يف معرفة أعيان علماء املذهب الديباج املذهب -56

 مصر. -ه(، حتقيق: الدكتور حممد األمحدي أبو النور، الناشر: دار الرتاث، القاهرة 7٩٩اببن فرحون )ت 
ه(، حتقيق: سيد  1167أليب املعايل مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن الغزي )ت  ديوان اإلسالم -57

 م.1٩٩0 -ه 1411لبنان، الطبعة األوىل  -كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
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ه(، 842لشمس الدين حممد بن عبد هللا القيسي الشافعي املعروف اببن انصر الدين )ت  الرد الوافر -58
 ه.13٩3لبنان، الطبعة األوىل  -هري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت حتقيق: ز 

ه(، حتقيق: 852أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  رفع اإلصر عن قضاة مصر -5٩
 م.1٩٩8 -ه 1418مصر، الطبعة األوىل  -الدكتور علي حممد عمر، الناشر: مكتبة اخلاجني، القاهرة 

ه(، حتقيق: زهري 676أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت  الطالبني وعمدة املفتنيروضة  -60
 م.1٩٩1 -ه 1412الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي ببريوت، ودمشق، وع مَّان، الطبعة الثالثة 

ق: مسعد ه(، حتقي370أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري )ت  الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي -61
 عبد احلميد السعدين، الناشر: دار الطالئع.

ة )ت صطفى بن عبد هللا القسطنطيين العثماين املعروف حباجي خليفملإىل طبقات الفحول  سلم الوصول -62
 م.2010تركيا،  -انؤوط، الناشر: مكتبة إرسيكا، إسطنبول ر ه(، حتقيق: حممود عبد القادر األ1067

ه(، حتقيق: حممد 845أليب العباس تقي الدين أمحد بن علي املقريزي )ت  امللوكالسلوك ملعرفة دول  -63
 م.1٩٩7 -ه 1418لبنان، الطبعة األوىل  -عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

ه(، حتقيق: شعيب األرانؤوط، 275أليب داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاين )ت  سنن أيب داود -64
 م.200٩ -ه 1430مد كامل قرة بللي، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة األوىل وحم

حتقيق: الدكتور بشار ه(، 27٩لإلمام احلافظ أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )ت  سنن التمذي -65
 م.1٩٩6عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 

ه(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، 458أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت للبيهقي  السنن الكربى -66
 م.2003 -ه 1424لبنان، الطبعة الثالثة  -الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

ه(، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 303أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي )ت  سنن النسائي -67
 م.1٩86 -ه 1406سوراي، الطبعة الثانية  -إلسالمية، حلب الناشر: مكتب املطبوعات ا

ه(، حتقيق: جمموعٌة 748لإلمام أيب عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت  سري أعالم النبالء -68
 م.1٩85 -ه 1405، الطبعة الثالثة انشرون من احملققني، الناشر: مؤسسة الرسالة

نصر عبد السيد بن أيب طاهر البغدادي املعروف اببن الصباغ )ت أليب يف فروع الشافعية الشامل  -6٩
 ه(، رسالٌة علميٌة بكلية الرتبية للبنات ابملدينة املنورة، حتقيق: إكرام بنت صالح بن حامد املطبقاين.477

أليب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد العكري احلنبلي يف أخبار من ذهب  شذرات الذهب -70
 م.1٩86 -ه 1406ه(، حتقيق: حممود األرانؤوط، الناشر: دار ابن كثري بدمشق، وبريوت، الطبعة األوىل 108٩ )ت

ه(، الناشر: 8٩4)ت رصاع املالكي أليب عبد هللا حممد بن قاسم األنصاري ال شرح حدود ابن عرفة -71
 .ه1350املكتبة العلمية، الطبعة األوىل 

ه(، حتقيق: الدكتور عبد العلي عبد احلميد 458بن احلسني البيهقي )ت  أليب بكر أمحد شعب اإلميان -72
 م.2003 -ه 1423اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  -حامد، الناشر: مكتبة الرشد، الرايض 

ه(، حتقيق: أمحد 3٩3أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري )ت اتج اللغة وصحاح العربية  الصحاح -73
 م.1٩87 -ه 1407لبنان، الطبعة الرابعة  -عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليني، بريوت 
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حتقيق: حممد زهري بن انصر  ه(،256أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري )ت  صحي  البخاري -74
 ه.1422وق النجاة، الطبعة األوىل الناصر، الناشر: دار ط

حتقيق: حممد فؤاد عبد  ه(،261أليب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت  صحي  مسلم -75
  لبنان. -الرتاث العريب، بريوت الباقي، الناشر: دار إحياء 

 ه(،٩02السخاوي )ت أليب اخلري مشس الدين حممد بن عبد الرمحن ألهل القرن التاسع  الضوء الالمع -76
 لبنان. -الناشر: منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت 

ي أليب الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب اإلدفوي الشافع اجلامع أمساء جنباء الصعيد الطالع السعيد -77
 م.1٩66(، حتقيق: سعد حممد حسن، الناشر: الدار املصرية للتأليف والرتمجة، ه748ت )

ه(، حتقيق: الدكتور 771لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت  الشافعية الكربىطبقات  -78
 ه.1413حممود حممد الطناحي، والدكتور عبد الفتاح حممد احللو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

ه(، حتقيق: 851بن قاضي شهبة )ت لتقي الدين أيب بكر بن أمحد األسدي املعروف اب طبقات الشافعية -7٩
 ه.1407لبنان، الطبعة األوىل  -دكتور احلافظ عبد العليم خان، الناشر: عامل الكتب، بريوت 

الناشر: ه(، حتقيق: كمال يوسف احلوت، 772سنوي )ت جلمال الدين عبد الرحيم اإل طبقات الشافعية -80
 م.1٩87 -ه 1407الطبعة األوىل لبنان،  -ب العلمية، بريوت دار الكت

أليب عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرمحن املعروف اببن الصالح )ت  طبقات الفقهاء الشافعية -81
 م.1٩٩2لبنان، الطبعة األوىل  -ه(، حتقيق: حميي الدين علي جنيب، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، بريوت 643

، حتقيق: وذيله للعبادي ه(774القرشي الدمشقي )ت  ابن كثريللحافظ  طبقات الفقهاء الشافعيني -82
 م.1٩٩3 -ه 1413الدكتور أمحد عمر هاشم، والدكتور حممد زينهم حممد عزب، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية مبصر، 

ه(، حتقيق: حممد عبد القادر 230أليب عبد هللا حممد بن سعد املعروف اببن سعد )ت  الطبقات الكربى -83
 م.1٩٩0 -ه 1410لبنان، الطبعة األوىل  -ا، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت عط

ألمحد بن حممد األدهنوي )ت القرن احلادي عشر(، حتقيق: سليمان بن صاحل اخلزي،  طبقات املفسرين -84
 م.1٩٩7 -ه 1417اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  -الناشر: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة 

ه(، الناشر: دار الكتب ٩45لشمس الدين حممد بن علي الداودي املالكي )ت  طبقات املفسرين -85
 لبنان. -العلمية، بريوت 

في أليب حفص جنم الدين عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل النس يف اإلصطالحات الفقهية طلبة الطلبة -86
 ه.1311ه(، الناشر: املطبعة العامرة، ومكتبة املثىن ببغداد، 537)ت 

أليب حفص سراج الدين عمر بن علي بن أمحد املعروف اببن النحوي إىل توجيه املنهاج  عجالة احملتاج -87
، األردن -ام بن عبد الكرمي البدراين، الناشر: دار الكتاب، إربد ه(، حتقيق: عز الدين هش804وابن امللقن )ت 

 م.2001 -ه 1421
أليب حفص سراج الدين عمر بن علي الشافعي املعروف اببن يف طبقات محلة املذهب  العقد املذهب -88
الطبعة األوىل  بنان،ل -ه(، حتقيق: أمين نصر األزهري، وسيد مهين، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 804امللقن )ت 

 م.1٩٩7 -ه 1417
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أليب العباس شهاب الدين أمحد بن لؤلؤ الرومي الشافعي املعروف اببن وعدة الناسك  عمدة السالك -8٩
 م.1٩82ه(، الناشر: الشؤون الدينية بقطر، الطبعة األوىل 76٩النقيب )ت 
ه(، حتقيق: إايد خالد 660لعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي )ت  الغاية يف اختصار النهاية -٩0

 م.2016 -ه 1437لبنان، الطبعة األوىل  -الطباع، الناشر: دار النوادر، بريوت 
ه(، 643أليب عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرمحن املعروف اببن الصالح )ت  فتاوى ابن الصالح -٩1

عة هللا عبد القادر، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم ابملدينة املنورة، وعامل الكتب ببريوت، الطب حتقيق: الدكتور موفق عبد
 ه.1407األوىل 

ه(، حتقيق: مصطفى حممود أبو صوى، 505لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  فتاوى الغزايل -٩2
 م.1٩٩6ماليزاي،  -اال ملبور الناشر: املعهد العايل العاملي للفكر واحلضارة اإلسالمية، كو 

حتقيق: أمل عبد القادر ه(، 462بن حممد املروروذي )ت  احلسنيللقاضي  سنياحل فتاوى القاضي -٩3
 م.2010 -ه 1431دار الفتح للدراسات والنشر، الطبعة األوىل خطاب، والدكتور مجال حممود أبو حسان، الناشر: 

 ه(،417أمحد بن عبد هللا املعروف ابلقفال املروزي الصغري )ت أليب بكر عبد هللا بن  فتاوى القفال -٩4
 -ه 1432حتقيق: مصطفى حممود األزهري، الناشر: دار ابن القيم ابلرايض، ودار ابن عفان ابلقاهرة، الطبعة األوىل 

 م.2011
حتقيق: ه(، 676أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت  )املسائل املنثورة( فتاوى النووي -٩5

 م.1٩٩6 -ه 1417لبنان، الطبعة السادسة  -حممد احلجَّار، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، بريوت 
ه(، حتقيق: ٩57أليب العباس شهاب الدين أمحد بن أمحد الرملي )ت بشرح زبد ابن رسالن  فت  الرمحن -٩6

 م.200٩ -ه 1430لبنان، الطبعة األوىل  -شلتوت الشافعي، الناشر: دار املنهاج، بريوت الشيخ سيد بن 
)ت  لقزويينا أليب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي فت  العزيز يف شرح الوجيز )الشرح الكبري( -٩7

، الطبعة لبنان -حتقيق: علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ه(، 623
 م.1٩٩7 -ه 1417األوىل 

 -، إعداد ونشر: اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية )مؤسسة آل البيت(، ع مَّان تفهرس آل البي -٩8
 م.1٩٩٩ -ه 1420األردن، 

 -شق ر، دمالناشر: دار الفكللدكتور سعدي أبو حبيب )معاصر(، لغًة واصطالحًا  القاموس الفقهي -٩٩
 م.1٩88 -ه 1408سوراي، الطبعة الثانية 

ه(، الناشر: مؤسسة 817أليب طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي )ت  القاموس احمليط -100
 م.2005 -ه 1426لبنان، الطبعة الثامنة  -الرسالة، بريوت 

ة ملصطفى بن عبد هللا القسطنطيين املعروف حباجي خليفن عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنو  -101
 م.1٩41العراق،  -ه(، الناشر: مكتبة املثىن، بغداد 1067)ت 

عة )ت العباس جنم الدين أمحد بن حممد األنصاري املعروف اببن الرف أليب كفاية النبيه يف شرح التنبيه -102
 م.200٩لبنان، الطبعة األوىل  -حتقيق: جمدي حممد سرور ابسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ه(، 710
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أليب احلسن عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين اهلندي يف سنن األقوال واألفعال  كنز العمال -103
ت السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة ه(، حتقيق: بكري حياين، وصفو ٩75الربهان فوري املعروف ابملتقي اهلندي )ت 

 م.1٩81 -ه 1401انشرون، الطبعة اخلامسة 
ه(، حتقيق: 415الشافعي )ت أليب احلسن أمحد بن حممد الضيب احملاملي  يف الفقه الشافعي اللباب -104

 ه.1416ىل اململكة العربية السعودية، الطبعة األو  -عبد الكرمي بن صنيتان العمري، الناشر: دار البخارى، املدينة املنورة 
الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري اإلفريقي املعروف اببن منظور )ت  أليب لسان العرب -105

 ه.1414لبنان، الطبعة الثالثة  -ه(، الناشر: دار صادر، بريوت 711
نووي )ت زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ال أليب)مع تكملة السبكي واملطيعي(  شرح املهذب اجملموع -106

 ه(، الناشر: دار الفكر.676
ه(، حتقيق: عبد احلميد 458أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي )ت  احملكم واحمليط األعظم -107

 م.2000 -ه 1421لبنان، الطبعة األوىل  -هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
افعي )ت للشيخ علوي بن أمحد السقاف املكي الشفيما حيتاجه طلبة الشافعية  الفوائد املكيةخمتصر  -108

لبنان، الطبعة  -ه(، حتقيق: الدكتور يوسف بن عبد الرمحن املرعشلي، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، بريوت 1335
 م.2004 -ه 1425األوىل 

لبنان،  -ه(، الناشر: دار املعرفة، بريوت 264 املزين )ت أليب إبراهيم إمساعيل بن حيىي خمتصر املزين -10٩
 م.1٩٩0 -ه 1410

ه(، حتقيق: خليل 458أليب احلسن علي بن إمساعيل األندلسي املعروف اببن سيده )ت  املخصص -110
 م.1٩٩6 -ه 1417لبنان، الطبعة األوىل  -إبراهيم جفال، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

)معاصر(، الناشر: دار السالم للطباعة حممد  ةعلي مجعللدكتور  املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية -111
 م.2001 -ه 1422والنشر والتوزيع والرتمجة، الطبعة الثانية 

س )معاصر(، الناشر: دار النفائ القوامسيللدكتور أكرم يوسف عمر  املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي -112
 م.2002ابألردن، 

ه 1415ه(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 17٩لإلمام مالك بن أنس املدين )ت  املدونة -113
 م.1٩٩4 -

 لصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق ابن مشائل القطيعيعلى أمساء األمكنة والبقاع  مراصد األطالع -114
 ه.1412لبنان، الطبعة األوىل  -ه(، الناشر: دار اجليل، بريوت 73٩البغدادي احلنبلي )ت 

ه(، الناشر: 74٩لشهاب الدين أمحد بن حيىي القرشي العمري )ت يف ممالك األمصار  مسالك األبصار -115
 ه.1423ة األوىل اجملمع الثقايف أببوظيب، الطبع

أليب بكر حممد بن أمحد الكناين املصري الشافعي املعروف اببن احلداد )ت  املسائل املولدات )الفروع( -116
 ه(، رسالٌة علميٌة جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد الدارقي.344

ه(، حتقيق: مجاعٌة من 241بن حنبل الشيباين )ت  لإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حممد أمحد مسند -117
 م.2001 -ه 1421العلماء، الناشر: مؤسسة الرسالة انشرون، الطبعة األوىل 
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ه(، حتقيق: 2٩2أليب بكر أمحد بن عمرو العتكي املعروف ابلبزار )ت  )البحر الزخار( مسند البزار -118
-1٩88اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  -مجاعٌة من احملققني، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة 

 م.200٩
ه(، حتقيق: ماهر 204ت لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي القرشي املكي ) مسند الشافعي -11٩

 م.2004 -ه 1425يسني فحل، الناشر: شركة غراس ابلكويت، الطبعة األوىل 
ه(، 770أليب العباس أمحد بن حممد الفيومي احلموي )ت  يف غريب الشرح الكبري املصباح املنري -120

 لبنان. -الناشر: املكتبة العلمية، بريوت 
حممد صاحل الظفريي )معاصرة(، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة األوىل ملرمي  مصطلحات املذاهب الفقهية -121

 م.2002 -ه 1422
ت أليب العباس جنم الدين أمحد بن حممد املعروف اببن الرفعة ) يف شرح وسيط الغزايل املطلب العايل -122

د الفتاح بن إبراهيم بن فرج بن عب ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، بتحقيق كٍل من: عبد الرمحنه(، رسائل علمية 710
 بن حسن، وعبد الرمحن بن عبد هللا بن متعب العلياين السلمي، وأنذر كل بن مسافر، وعادل الظاهري، وخالد املوقد.

ه(، الناشر: 626أليب عبد هللا شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي )ت  معجم البلدان -123
 م.1٩٩5الطبعة الثانية لبنان،  -دار صادر، بريوت 

لدكتور رجب عبد اجلواد إبراهيم )معاصر(، الناشر: دار اآلفاق العربية، ل املعجم العريب ألمساء املالبس -124
 م.2002 -ه 1423مصر، الطبعة األوىل  -القاهرة 

ه(، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد 360أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين )ت  املعجم الكبري -125
 مصر، الطبعة الثانية. -السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة 

ه(، الناشر: مطبعة 1351ليوسف بن إليان بن موسى سركيس )ت  العربية واملعربة معجم املطبوعات -126
 م.1٩28 -ه 1346سركيس مبصر، 
ان، الطبعة لبن -لعادل نويهض )معاصر(، الناشر: مؤسسة نويهض الثقافية، بريوت  معجم املفسرين -127

 م.1٩88 -ه 140٩الثالثة 
ه(، الناشر: مكتبة املثىن ببريوت، ودار إحياء الرتاث 1408)ت  حالةلعمر بن رضا ك معجم املؤلفني -128

 العريب ببريوت.
 اللغة العربية ابلقاهرة، الناشر: دار الدعوة.جممع  ، إعداد:املعجم الوسيط -12٩
حملمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنييب )معاصران(، الناشر: دار النفائس، الطبعة  معجم لغة الفقهاء -130

 م.1٩88 -ه 1408الثانية 
-1377لبنان،  -الناشر: دار مكتبة احلياة، بريوت  ه(،1372ألمحد رضا )ت  معجم منت اللغة -131

 ه.1380
ه(، حتقيق: عبد السالم 3٩5أليب احلسني أمحد بن فارس القزويين الرازي )ت معجم مقاييس اللغة  -132

 م.1٩7٩ -ه 13٩٩حممد هارون، الناشر: دار الفكر، 



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 631 - 
 

عي لشمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشاف إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج مغين احملتاج -133
 م.1٩٩4 -ه 1415لبنان، الطبعة األوىل  -ه(، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ٩77)ت 

)معاصر(، الناشر: القدس لإلعالن والنشر  علي مجعة حممدللدكتور  املكاييل واملوازين الشرعية -134
 م.2001 -ه 1421مصر، الطبعة الثانية  -والتسويق، القاهرة 

ه(، حتقيق: 676أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت وعمدة املفتني  منهاج الطالبني -135
 م.2005 -ه 1425عوض قاسم أمحد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة األوىل 

اهري احلنفي ين يوسف بن تغري بردي الظأليب احملاسن مجال الدواملستوىف بعد الوايف  املنهل الصايف -136
 ه(، حتقيق: الدكتور حممد حممد أمني، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب.874)ت 

حتقيق: الشيخ ه(، 476أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي )ت يف فقه اإلمام الشافعي  املهذب -137
 م.1٩٩5 -ه 1416لبنان، الطبعة األوىل  -ار الكتب العلمية، بريوت الناشر: دزكراي عمريات، 
ه(، حتقيق: أبو الفضل 772سنوي )ت دين عبد الرحيم اإلجلمال اليف شرح الروضة والرافعي  املهمات -138

الدمياطي، وأمحد بن علي، الناشر: مركز الرتاث الثقايف املغريب ابلدار البيضاء، ودار ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل 
 م.200٩ -ه 1430

لبنان،  -لعبد احلكيم العفيفي )معاصر(، الناشر: أوراق شرقية، بريوت  موسوعة ألف مدينة إسالمية -13٩
 م.2000 -ه 1421الطبعة األوىل 
 -للدكتور حيىي شامي )معاصر(، الناشر: دار الفكر العريب، بريوت  موسوعة املدن العربية واإلسالمية -140

 م.1٩٩3لبنان، الطبعة األوىل 
، عاصرين، إعداد: مجاعةٌ من العلماء امليف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة املوسوعة امليسرة -141

 م.2003 -ه 1424بريطانيا، الطبعة األوىل  -الناشر: جملة احلكمة، مانشسرت 
 م.201٩نقل من املوقع عام: مت ال www.wikipedia.com موقع: "ويكيبيداي" -142
ه(، 808أليب البقاء كمال الدين حممد بن موسى الدمريي الشافعي )ت يف شرح املنهاج  النجم الوهاج -143

 م.2004 -ه 1425اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  -حتقيق: جلنة علمية، الناشر: دار املنهاج، جدة 
 أليب احملاسن مجال الدين يوسف بن تغري بردي الظاهري احلنفييف ملوك مصر والقاهرة  النجوم الزاهرة -144

 ه(، الناشر: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي مبصر، ودار الكتب مبصر.874)ت 
 املعروف أليب عبد هللا حممد بن أمحد بن بطال الركيبيف تفسري غريب ألفاظ املهذب  النظم املستعذب -145

اململكة العربية  -ه(، حتقيق: الدكتور مصطفى عبد احلفيظ سامل، الناشر: املكتبة التجارية، مكة املكرمة 633ببطال )ت 
 م.1٩٩1-1٩88السعودية، 

لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي  إىل شرح املنهاج هناية احملتاج -146
 م.1٩84 -ه 1404لبنان، الطبعة األخرية  -ت ه(، الناشر: دار الفكر، بريو 1004)ت 

 أليب املعايل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين امللقب إبمام احلرمني )ت هناية املطلب يف دراية املذهب -147
بعة األوىل اململكة العربية السعودية، الط -، الناشر: دار املنهاج، جدة حتقيق: الدكتور عبد العظيم حممود الديب ه(،478

 م.2007 -ه 1428

http://www.wikipedia.com/
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ه(، ٩20لزين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهني الظاهري احلنفي )ت يف ذيل الدول  نيل األمل -148
 م.2002 -ه 1422لبنان، الطبعة األوىل  -حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، الناشر: املكتبة العصرية، بريوت 

مساعيل بن حممد أمني الباابين البغدادي )ت إل أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني هدية العارفني -14٩
أعادت طبعه ابألوفست: م، 1٩51نبول طسإبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية ط  ه(، الناشر: 13٩٩

 .لبنان -بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب
ه(، حتقيق: أمحد األرانؤوط، وتركي 764لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت  الوايف ابلوفيات -150

 م.2000 -ه 1420لبنان،  -مصطفى، الناشر: دار إحياء الرتاث، بريوت 
حتقيق: علي ه(، 505لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  يف فقه اإلمام الشافعي الوجيز -151

 م.1٩٩7 -ه 1418لبنان، الطبعة األوىل  -شر: دار األرقم، بريوت معوض، وعادل عبد املوجود، النا
ه(، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم، 505لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  الوسيط يف املذهب -152

 ه.1417مصر، الطبعة األوىل  -وحممد حممد اتمر، الناشر: دار السالم، القاهرة 
أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد ابن خلكان الربمكي اإلربلي بناء الزمان وأنباء أ وفيات األعيان -153

 م.1٩٩4-1٩00لبنان،  -ه(، حتقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر، بريوت 681)ت 
ه(، حتقيق: صاحل مهدي عباس، 774لتقي الدين حممد بن هجرس بن رافع السالمي )ت  الوفيات -154

 ه.1402لبنان، الطبعة األوىل  -معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت والدكتور بشار عواد 
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضوع

 3 ملخص الرسالة
 5 املقدمة

 8 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية
 ٩ ترمجة املؤلف

 10 توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف
 12 الدراسات السابقة

 14 البحثخطة 
 16 منهج التحقيق
 18 شكر وتقدير

 1٩ القسم األول: قسم الدراسة، وفيه مبحثان
 1٩ املبحث األول: دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب

 20 املطلب األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته
 21 املطلب الثاين: مولده

 22 املطلب الثالث: نشأته العلمية
 23 شيوخه وتالميذهاملطلب الرابع: 

 26 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
 28 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي

 30 املطلب السابع: مؤلفاته
 31 املطلب الثامن: وفاته

 32 ، وفيه ستة مطالب(اجلواهر البحرية)املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب 
 32 اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلفاملطلب األول: حتقيق 

 35 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية
 36 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق

 38 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق
 45 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق

 51 املوجودة هلذا الكتاب املطلب السادس: وصف النسخ
 54 مناذج من املخطوط -امللحق-

 64 القسم الثاين: النص احملقق
 65 الفصل الثالث: يف اإلحداد

 73 وأما الطيب ففيه مسائل
 73 حيرم عليها استعمال كل طيبٍ : األوىل
 73 حيرم عليها أن تدهن رأسها: الثانية
 73 الكحل إن كان فيه طيبٌ : الثالثة

 75 ، وفيه أربعة فصول  الباب الثاين: يف السكىن
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 75 ع  وهي أنوا ، األول: فيمن يستحق السكىن من املعتدات
 75 ، أو ابئنٍ املعتدة عن طالق رجعيٍ : األول
 76 فاسدٍ  ، أو نكاحٍ املعتدة عن وطء شبهةٍ : الثاين

 76 املعتدة عن الوفاة: الثالث
 76 املعتدة ابنفساخ النكاح: الرابع
 7٩ فروع  

 7٩ األول: الصغرية اليت ال حتتمل اجلماع
 7٩ بعد الدخول األمة املزوجة إذا طلقهاالثاين: 
 81 الناشزة إذا طلقت يف دوام النشوز: الثالث

 82 يف فتاوى القفال: فرعٌ 
 83 الفصل الثاين: يف أحوال املعتدة

 83 واألعذار اليت تدعو إىل اخلروج على مراتب
 83 هو لتحصيل مصلحةٍ  األوىل: ما

 84 الثانية: أن خترج لضرورةٍ 
 86 الثالثة: احلاجة إىل اخلروج لشراء الطعام
 88 ، وفيه مسائلالفصل الثالث: فيما جيب على الزوج

 88 يف ملك الزوج يف مسكنٍ  األوىل: تقدم أهنا إذا كانت ساكنةً 
 88 من ذلك موضعان ثينواست  

 88 حجرٌ أحدمها: أن تكون يف الدار 
 ٩0 املوضع الثاين: أن يكون يف الدار حمرمٌ 

 ٩2 لو أراد الزوج بيع الدار اليت وجبت فيها العدة: فرعٌ 
 ٩4 الثانية: لو لزمتها العدة وهي يف دار مستعارةٍ 

 ٩6 لو طلق امرأته وهي يف ملكه: الثالثة
 102 ما تقدم من أنه جيب عليها مالزمة املنزل: والرابعة

 102 وقد مات زوجها من وجبت هلا السكىن يف عدةٍ : اخلامسة
 106 وفيه مسائل، الفصل الرابع: من بيان مسكن النكاح

 106 أخرى األوىل: إذا أذن الزوج لزوجته يف االنتقال إىل دارٍ 
 107 الثانية: لو أذن هلا يف السفر

 107 النوع األول: سفر النقلة
 108 آخر حلاجةٍ  إىل بلدٍ  النوع الثاين: أن أيذن هلا يف السفر

 110 النوع الثالث: من األسفار أن يسافر للنزهة
 113 فاعتكفت الثالثة: لو أذن لزوجته يف اعتكاف مدةٍ 

 114 الرابعة: مجيع ما تقدم يف السفر فيما إذا سافرت إبذنه دونه
 114 ، أو عمرةٍ اخلامسة: إذا أذن هلا يف اإلحرام حبجٍ 

 115 البدوية السادسة: منزل
 118 لو وجبت عليها العدة وهي يف سفينةٍ : فرعٌ 

 11٩ السابعة: إذا خرجت الزوجة من الدار
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 122 فصول   وفيه ثالثة، بسبب ملك اليمني القسم الثالث من الكتاب: يف االسترباء
 122 الفصل األول: يف قدر االسترباء وشرط حكمه

 122 وللمستربأة ثالثة أحوالٍ 
 122 تكون ممن حتيض أحدها: أن

 123 كتف ببعض حيضةٍ االسترباء ابحليض مل ي   :إن قلنا: التفريع
 126 ويتفرع: أيضاً على أن القرء الذي به االسترباء هو الطهر

 126 حكم املستربأة اليت تباعد حيضها: فرعٌ 
 127 احلالة الثانية: أن تكون املستربأة من ذوات األشهر

 128 حامالً الثالثة: أن تكون 
 131 وفيه مسائل

 131 األوىل: إذا وقع ما حيصل به االسترباء بعد قبض اجلارية
 132 الثانية: لو حصل االسترباء يف اجلارية املبتاعة يف زمن خيار الشرط

 133 فحاضت ، أو وثنيةً ، أو مرتدةً الثالثة: لو اشرتى جموسيةً 
 135 يف حصوله االمتناع من الوطءشرتط الرابعة: من خاصة االسترباء أنه ال ي  

 135 قبل االسترباء وابعها إذا وطئها املشرتي: فرعٌ 
 136 وله سببان، الفصل الثاين: يف سبب االسترباء

 136 األول: حصول امللك
 141 فروع  

 141 ، أو وطء شبهةٍ عن زوجٍ  أو معتدةً ، مزوجةً  األول: لو اشرتى جاريةً 
 142 االسترباء يف املزوجة إذا طلقتإن قلنا: ال جيب : التفريع

 145 فظهر هبا محلٌ  الثاين: لو ابع جاريةً 
 146 وطئها البائع، ومل يستربئها قبل البيع الثالث: لو اشرتى جاريةً 

 146 واحدٍ  يف طهرٍ  الرابع: لو اشرتاها شريكان ووطآها
 147 أهنا أمته، ووطئها آخر هبذا الظنظااّنً  أمةً  اخلامس: لو وطئ

 147 السبب الثاين لوجوب استرباء األمة: زوال فراشها
 150 فروع  

 150 األول: املستولدة إذا طلقها زوجها فاعتدت، فأعتقها سيدها عقب العدة
 152 مات عنها وهي يف نكاح زوجٍ  الثاين: إذا أعتق مستولدته املزوجة، أو

 154 الثالث: لو أعتقها السيد وطلقها الزوج
 155 أعتق مستولدته ولزمها االسترباء الرابع: إذا

 155 ، فلها أربعة أحوالٍ مجيعاً  اخلامس: املستولدة إذا مات سيدها وزوجها
 156 أحدها: أن ميوت السيد أوالً 
 156 الثانية: أن ميوت الزوج أوالً 

 157 شكل السابق منهماالثالثة: أن ي  
 158 اً احلالة الرابعة: أن ميوات مع

 15٩ علم أسبقهما مواتً ي  لو مل : فرعٌ 
 15٩ إذا قالت املستربأة: حضت: قاعدةٌ 



 الجواهر البحرية لنجم الدين القمولي  

 

 - 636 - 
 

 160 فروع  
 160 األول: قال ابن احلداد: لو وطئ السيد أمته يف عدهتا من وفاة الزوج

 162 ووطئها قبل أن يعلم أن هلا زوجاً  : لو اشرتى أمًة متزوجةً اً الثاين: قال أيض
 163 امرأٌة، وأمٌة مزوجةٌ الثالث: عن الشيخ أيب علي، رجٌل له 

 164 اً الفصل الثالث: فيما تصري به األمة فراش
 165 إن قلنا: يلحقه وله نفيه ابللعان: التفريع

 16٩ إذا اشرتى زوجته فولدت بعد الشراء: فرعٌ 
 171 كتاب الرضاع

 171 ة  ثوأركانه ثال، الباب األول: يف أركان الرضاع وشرائطه
 171 عالركن األول: املرض  
 175 الركن الثاين: اللنب

 178 فرعان
 178 األول: لو وقعت قطرٌة من اللنب يف فم الصيب واختلطت بريقه

 178 الثاين: لو اختلط لنب امرأٍة بلنب أخرى وغلب أحدمها
 17٩ الركن الثالث: احملل الذي ينتقل اللنب إليه

 17٩ ويعترب فيه أن يكون جوف صيٍب حٍي، فهذه ثالثة أمورٍ 
 17٩ األول: اجلوف

 182 األمر الثاين: الصيب
 182 األمر الثالث: احلي
 182 وأما الشرط فاثنان
 182 أحدمها: يف الصيب
 183 الشرط الثاين: العدد
 184 مث النظر يف أمرين

 184 أحدمها: املرجع يف معرفة الرضعة الواحدة، والعدد من الرضعات إىل العرف
 186 أحوالٍ  وجر الصيب، فله أربعةوأ   لب لنب امرأةٍ ولو ح  
 186 يف إانٍء واحدٍ  دفعٍة واحدةٍ  لب يفأن حي  : أحدها

 187 لب اللنب يف مخس مراٍت يف مخس أوانٍ الثانية: أن حي  
 187  الثالثة: أن حيلبه مخس مراٍت يف إانٍء واحدٍ 

 187 الرابعة: أن حيلبه مخس مراٍت يف إانٍء واحٍد وخيتلط
 188 وجره الصيب دفعًة واحدةً لو حلب مخس نسوٍة اللنب يف إانٍء واحٍد، وأ  : فرعٌ 

 18٩ ، وفيه مسائلالنظر الثاين: يف تعدد املرضع واحتاد الفحل
 18٩ األوىل: إذا كان لرجٍل مخس مستولداتٍ 

 1٩0 الثانية: إذا كان للرجل أو املرأة مخس بناتٍ 
 1٩1 القراابتالثالثة: لو كانت املرضعات خمتلفات 

 1٩3 فروع  
 1٩3 األول: لو أرضعت كل واحدٍة من املذكورات صغريةً 

 1٩4 الثاين: مجيع ما تقدم يف املسائل الثالث
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 1٩4 الثالث: مخسة إخوٍة أرضعت زوجة كل واحٍد منهن بلبنه صغريًة رضعةً 
 1٩5 الرابع: ثالث بنات ابٍن بعضهن أسفل من بعضٍ 

 1٩6 مرضعتان بلبنهاخلامس: له زوجتان 
 1٩6 السادس: له أربع نسوٍة وأمٌة قد وطئهن

 1٩8 الباب الثاين: فيمن حيرم ابلرضاع
 1٩٩ قال مجاعٌة من األصحاب: ما حرم ابلنسب حرم ابلرضاع إال ستةٌ 

 1٩٩ األوىل: أم األخ من الرضاع
 1٩٩ الثانية: جدة ولدك
 1٩٩ الثالثة: أم انفلتك

 200 الرابعة: أخت ولدك
 200 اخلامسة: أم عمك وعمتك
 200 السادسة: أم اخلالة واخلال

 201 وخيرج به صوراتن
 201 إحدامها: اللنب احلاصل بسبب ولد الزان

 201 الثانية: لنب الولد املنفي ابللعان
 202 فروع  

 202 األول: لو اثر للمرأة لنٌب من وطء زوٍج ، أو سيٍد من غري محلٍ 
 203 طئت زوجة إنساٍن بشبهةٍ الثاين: إذا و  

 207 الثالث: إذا طلق زوجته، أو فسخ نكاحها بعيبٍ 
 20٩ فروع  

 20٩ األول: لو درَّ للبكر لنٌب ونكحت وهي ذات لنبٍ 
 20٩ الثاين: لو حبلت من الزان وهي ذات لنٍب من الزوج
 210 الثالث: لو نكحت وال لنب هلا فحبلت ودرَّ هلا لنبٌ 

 210 ، وهو مبين  على أصلنييف بيان أحكام الرضاع القاطع للنكاح الباب الثالث:
 210 األصل األول: يف الغرم

 213 فروع  
 213 مه وانفسخ النكاحفأرضعتها أ  ، األول: لو نكح العبد صغريةً 

 213 الثاين: لو كانت الصغرية مفوضًة فأرضعتها أم الزوج
 214 إرضاعها فسخ نكاح صغريةٍ الثالث: لو أخذ أجنيٌب من لنب امرأٍة يوجب 

 214 الرابع: لو أرضعت ابلتخويف
 21٩ األصل الثاين: يف التحرمي

 221 منهما صور   ويتشعب
 221 األوىل: إذا كانت حتته كبريٌة وصغريةٌ 

 223 حتته كبريٌة وثالث صغائر: الثانية
 226 املسألة حباهلا: لكن املرضع للرابعة امرأة أيب أم الزوج

 227 املسألة حباهلا: لكن املرضعات عمات
 227 املسألة الثالثة: حتته كبريٌة وثالث صغائر
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 22٩ الرابعة: نكح كبريتني وصغريتني
 230 فروع  

 230 األول: حتته صغريٌة وثالث كبائر
 231 الثاين: حتته أربع صغائر أرضعتهن أجنبيٌة واحدًة بعد واحدةٍ 

 231 ، فأرضعتاها دفعًة واحدةً وصغريةٌ الثالث: حتته كبرياتن 
 232 املسألة حباهلا: لكن أوجرهتا اللنب املخلوط يف اخلامسة إحدى الكبريتني

 234 الرابع: البن احلداد، نكح صغرٌي بنت عمه الصغرية
 235 والكالم فيه يف ثالثة أمور  ، الباب الرابع: يف االختالف يف الرضاع

 238 رضاعٌ  لو قال: بيين وبينها: فرعٌ 
 241 وأما الشهادة فالنظر فيها يف أمرين

 241 قبل فيهااألول: فيمن ي  
 243 األمر الثاين: يف حتملها

 246 الشهادة ابإلرضاع بستة شروطٍ  حتمل
 247 فرعان

 247 األول: حتته ثالث صغائر
 247 ، أو أربعاً فنكحهما رجلٌ أرضعت امرأٌة صغريًة ثالث رضعاتٍ الثاين: 
 248 النفقات كتاب

 248 والنفقة قسمان، وأسباهبا ثالثة  
 248 السبب األول وهو أقواها: ملك الزوجية

 250 وفيه فصالن، الباب األول: يف قدر النفقة وكيفية اإلنفاق
 250 الفصل األول: يف قدرها

 250 األول: الطعام
 254 لو نقص املد عن كفاية زوجة املعسر: فرعٌ 

 256 الثاين: األدمالواجب 
 261 والنساء صنفان، الواجب الثالث: اخلادم

 261 األوىل: الاليت خيدمن أنفسهن عادةً 
 262 الصنف الثاين: الاليت يكون هلن من خيدمهن

 270 فروع  
 270 األول: لو كان معها خادٌم خيدمها
 272 دم يف العادةالثاين: لو تزوج أمًة ذات مجاٍل خت  

 272 استحقاق املبتوتة احلامل اإلخدامالثالث: يف 
 272 الواجب الرابع: الكسوة

 277 الواجب اخلامس: متاع البيت
 277 فأما الفرش

 281 النوع الثاين من األاثث: ماعون الدار
 281 جتب كسوة اخلادم اليت تستحق النفقة: فرع

 283 الواجب السادس: آلة التنظيف
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 286 الواجب السابع: السكىن
 288 وهي صنفان، الفصل الثالث: يف كيفية إبقاء الواجبات املتقدمة خال السكىن

 288 أحدمها: ما يكون االنتفاع به ابستهالكه
 28٩ فروع  

 28٩ األول: لو بذرت احلب الذي أخذته
 2٩0 الثاين: لو كانت أتكل مع الزوج خمتارًة على العادة

 2٩3 الذمة الثالث: لو اعتاضت عن النفقة الواجبة يف
 2٩4 عند طلوع فجره الرابع: للزوجة املطالبة بنفقة كل يوٍم عند التمكن

 2٩6 نتفع به مع بقاء عينهي   الضرب الثاين من الواجبات: ما
 2٩8 فروع  

 2٩8 قبل مضيه األول: لو سلم إليها كسوة فصٍل فتلفت يف يدها
 2٩8 الثاين: لو أتلفتها يف أثناء الفصل بنفسها

 2٩٩ الثالث: لو سلم إليها كسوة فصٍل فماتت يف أثنائه
 302 الرابع: لو مل يكسها حىت انقضى الفصل

 302 اخلامس: لو اعتاضت عنها
 302 ، أو مستعارةً السادس: لو ألبسها ثياابً مستأجرةً 
 302 السابع: تصرفها فيها ابلبيع وغريه

 303 إذا كانت للزوجة: ال جيب للخادم النفقة إال قال مجاعةٌ : فرعٌ 
 304 الباب الثالث: فيما مينع من املطالبة ابلنفقة والكسوة

 305 مسائل
 305 األوىل: لو اختلفا يف التمكني

 306 الثانية: لو مل يطالبها الزوج ابلزفاف
 310 ، وهي أربعة  : يف املوانعفصل  

 310 املانع األول: النشوز
 312 فروع  

 312 منزل الزوج من غري إذنهاألول: لو خرجت من 
 313 زف املرأة إىل منزله فامتنعتالفرع الثاين: إذا طلب الزوج أن ت  

 315 الفرع الثالث: إذا نشزت يف حضور زوجها فغاب فعادت إىل طاعته
 317 ، وفيه صور  املانع الثاين: الصغر

 317 األوىل: إذا كانت الزوجة صغريًة والزوج كبري
 317 كانت الزوجة كبريًة والزوج صغرياً ولو  : الثانية
 318 صغريين ولو كان الزوجان: الثالثة

 320 ، وهو أربعة  املانع الثالث: التلبس ابلعبادات
 320 األول: فإذا أحرمت الزوجة حبٍج، أو بعمرةٍ 

 322 وأما الصوم فهو أضربٌ 
 322 أحدها: صوم رمضان
 322 الثاين: قضاء رمضان
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 323 النوافلالثالث: صوم 
 325 الرابع: املندوب

 325 الضرب اخلامس: صوم الكفارة
 326 النوع الثالث من العبادات: الصلوات

 327 النوع الرابع: االعتكاف واخلروج له إىل املسجد
 328 لو كانت أجَّرت نفسها قبل النكاحٌع: فر 

 328 املانع الرابع: العدة
 328 العدة األوىل: عدة الوطء ابلشبهة

 32٩ الثانية: املعتدة الرجعية
 332 فرعان
 332 لو ادعت الرجعية تباعد حيضها ابمتداد الطهر: األول

 333 الثاين: لو وضعت الزوجة محالً وطلقها زوجها واختلفا
 333 املعتدة الثالثة: البائن ابخللع، أو ابلطلقات الثالث

 334 املعتدة الرابعة: املعتدة عن فراق الفسخ
 337 إذا العن احلامل ونفى احلمل، مث أكذب نفسه واستلحقه: فرعٌ 

 338 املعتدة اخلامسة: املعتدة احلامل من وطء شبهٍة اخللية من الزوج
 33٩ قال بعض األصحاب: املختلعة احلامل تستحق النفقة: فرعٌ 

 33٩ يتفرع على القولني يف أن نفقة البائن للحامل أو للحمل مسائل أيضاً : فصل  
 33٩ أن النفقة الواجبة هلا هل تتقدر كنفقة الزوجة: أحدها

 341 الثانية: لو أنفق على البائن على أهنا حامٌل، مث ابن أن ال محل
 342 لو مل ينفق عليها يف مدة احلمل: فرعٌ 

 343 الثالثة: تقدم أن املتوىف عنها زوجها ال تستحق النفقة
 343 منهالرابعة: أعتق أم ولده وهي حامٌل 

 344 اخلامسة: نفقة احلامل هل جتب على اجلد عند موت األب
 344 نفقتها فيه السادسة: لو كان للحمل ماٌل فهل جتب

 344 السابعة: لو اختلفا يف وقت الوضع
 345 الثامنة: لو أبرأت الزوجة عن النفقة

 346 التاسعة: لو نشزت املرأة وهي حاملٌ 
 346 دمممن خت  العاشرة: لو كانت البائن 

 346 ، وكان له عليها قرضٌ وجب هلا على زوجها نفقٌة وكسوةٌ : فرعٌ 
 347 الباب الثالث: يف اإلعسار مبؤانت النكاح وابلصداق

 347 يقع النظر يف مخسة أطراف  
 348   الطرف األول: العجز

 354 ليفسخ نكاحها إذا أرادت املرأة إثبات إعسار زوجها الغائب: فرعٌ 
 354 وفيه مسائل، الطرف الثاين: املعجوز عنه

 354 األوىل: العجز عن القوت
 356 الثانية: لو أعسر بنفقتها مدًة مل يكن هلا الفسخ مبا مضى
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 358 ثبت للمرأة اخليار ابلعجز عنهاالثالثة: النفقة اليت ت  
 35٩ لو أعسر ابجلبة: فرعٌ 

 35٩ الطرف الثالث: يف رفع النكاح هبذا العجز
 360 إن قلنا: إهنا فرقة طالٍق فال بد من الرفع إىل القاضي: التفريع

 362 الطرف الرابع: يف وقت الفسخ والطلب
 362 هل ثالثة أايمٍ إن قلنا: ال مي  : التفريع

 368 لو كان يعتاد اإلتيان ابلطعام ليالً فلها الفسخ: فرعٌ 
 368 الفصل اخلامس: يف من له حق الفسخ

 372 ب  اوفيه ثالثة أبو ، الثاين للنفقة: القرابةالسبب 
 372 والباب األول يشتمل على فصلني

 372 النفقة وشرائط استحقاقها أحدمها: يف موجب
 373 شرتط يف استحقاق النفقة بقرابة البعضية أمرانوي  

 373 ق عليهأحدمها: إعسار املنف  
 375 أن يرتكه ويسأل الناسلو كان الرجل يقدر على كسب قوته، فهل له : فرعٌ 
 376 هل جيب على قريبه احلر نفقتهاً املبعض إذا كان معسر : اثنٍ  فرعٌ 
 376 ال جتب نفقة العبد على قريبه: اثلثٌ  فرعٌ 

 376 قالشرط الثاين: يسار املنف  
 37٩ الفصل الثاين: يف كيفية اإلنفاق

 382 فروع  
 382 النكاحاألول: تقدم يف القسم اخلامس من كتاب 

 384 لو كان لرجٍل امرأةٌ : الثاين: قال صاحب التلخيص
 385 الثالث: إذا منع األب نفقة أوالده الصغار

 386 الرابع: إذا تعذر اإلنفاق من جهة القريب الذي جتب عليه النفقة
 387 اخلامس: جيب على األم أن ترضع ولدها اللبأ

 388 احلالة األوىل: أن ال تكون يف نكاحه
 3٩0 ، فهل له منعها من إرضاعهاحلالة الثانية: أن تكون يف نكاحه

 3٩1 إن قلنا: ليس له منعها، أو توافقا عليه: التفريع
 3٩3 عة أطراف  ، وكالم الباب يف أربالباب الثالث: يف ترتيب األقارب الذين جتب عليهم النفقة عند االجتماع

 3٩3 وإن سفلوا نفقة أصلهم احملتاج تلزمهمالطرف األول: يف اجتماع الفروع الذين 
 3٩5 أمثلة ذلك

 3٩7 له بنت بنت بنٍت أبوها ابن ابن بنته: فرعٌ 
 3٩7 الطرف الثاين: يف اجتماع األصول

 400 ونوض  ذلك بفرض صور  
 400 إذا اجتمع واحٌد من آابء األب مع األم: األوىل

 401 وأبو أمٍ  الثانية: اجتمع أبو أبٍ 
 401 الثالثة: أم أيب أٍب وأبو أمٍ 

 401 الرابعة: اجتمع أبو األب وأبو األم
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 401 اخلامسة: أم أٍب وأم أمٍ 
 402 السادسة: أبو أٍم وأم أبٍ 

 402 بل األب فقطالقسم األول: أن يكونوا من ق  
 404 القسم الثاين: أن ينفرد به أقارب األم

 406 الوالدينالقسم الثالث: أن جيتمع األقارب من 
 407 الطرف الثالث: يف اجتماع األصول والفروع

 407 ويتض  ذلك مبسائل
 407 األوىل: إذا كان للمحتاج أٌب وابٌن موسران

 408 الثانية: إذا اجتمع ابٌن وجدٌ 
 40٩ وأمٌ الثالثة: إذا اجتمع ابٌن 

 40٩ الطرف الرابع: يف ازدحام آخذي النفقة
 410 ستثىن من ذلك شيئانوي  

 410 أحدمها: إذا قدمنا ابلذكورة هناك قدمنا هنا ابألنوثة
 410 ابلوراثة الثاين: إذا قدمنا هناك

 411 ولذلك أمثلة  
 411 األول: ابنان، أو ابنتان

 411 الثاين: ابٌن وبنتٌ 
 411 الثالث: ابن بنٍت وبنت ابنٍ 

 411 الرابع: أٌب وجٌد، أو ابٌن وابن ابنٍ 
 412 جدان يف درجٍة واحدةٍ  اخلامس: اجتمع

 412 السادس: أٌب وابنٌ 
 413 السابع: أٌب وأمٌ 
 413 الثامن: جٌد وابنٌ 

 413 التاسع: بنت بنت بنٍت أبوها ابن ابن بنتٍ 
 413 العاشر: جداتن إلحدامها والداتن، ولألخرى والدٌة واحدةٌ 

 414 فروع  
 414 فمات، أو عسراألول: إذا أوجبنا النفقة على أقرب األقربني 

 415 الثاين: ال جيب على العبد نفقة ولده
 415 الثالث: ال جيب على املكاتب نفقة ولده من زوجته

 417 ، ويف الباب فصول  الباب الثالث: يف احلضانة
 417 األول: يف الصفات املشتطة يف احلضانة

 41٩ استحقاقها مشروٌط خبمسة شروطٍ لكن 
 41٩ أحدها: أن تكون مسلمةً 

 420 الثاين: أن تكون عاقلةً 
 420 الثالث: أن تكون حرةً 

 423 الشرط الرابع: أن تكون أمينة
 424 الشرط اخلامس: أن تكون خليًة من زوٍج ال حضانة له
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 426 جد ما مينع من استحقاق احلضانة مث زالإذا و  : فرعٌ 
 427 الفصل الثاين: يف احملضون

 433 فروع  
 433 ز كما يثبت بني األبوين، يثبت بني األم واجلديالصيب املماألول: ختيري 

 434 مهأ   لم إليه، فإن كان ذكراً مل مينعه من زايرةإذا اختار الولد األب وس   الثاين:
 438 الفرع الثالث: مجيع ما تقدم من أن األم أوىل ابلولد قبل التمييز من األب

 438 فة القصرمساب األول: أن يكون سفر نقلٍة إىل الضر 
 440 كسفر النزهة  الضرب الثاين: أن يكون السفر لغري النقلة

 441 الضرب الثالث: أن يكون السفر للنقلة إىل ما دون مسافة القصر
 441 الفصل الثالث: يف التزاحم والتدافع يف احلضانة

 442 الطرف األول: يف اجتماع النسوة اخللص
 444 ويف الطرف مسائل

 444 قدم على األخت من األباألخت من األبوين ت  األوىل: 
 445 الثانية: نص الشافعي على أنه ال مدخل يف احلضانة لكل جدٍة ساقطةٍ 

 446 الثالثة: القريبة األنثى اليت ليست مبحرٍم كبنت اخلالة
 447 : يثبت لبنت اجملنون حضانتهقال ابن كجٍ : فرعٌ 
 447 زوجٌة كبريةٌ قال الروايين: لو كان للمحضون : فرعٌ 

 448 اجتماعهم عند الثاين: فيمن يستحق احلضانة من الذكور، وكيفية ترتبهم الطرف
 448 القسم األول: احملرم الوارث كاألب، واجلد وإن عال

 44٩ القسم الثاين: الوارث الذي ليس مبحرٍم كبين األعمام
 450 مثاله: عٌم، وعم أٍب معتقٍ 

 450 غري الوارث كاخلالالقسم الثالث: احملرم 
 450 كابن اخلالة  القسم الرابع: القريب الذي ليس مبحرٍم وال وارثٍ 
 451 الطرف الثالث: يف اجتماع الذكور واإلانث

 456 فروع  
 456 أحدها: لو كان يف أهل احلضانة خنثى

 457 أٍم خنثى الثاين: لو كان للمحضون ولد أيب
 457 ابلرضاع يف احلضانة، وال الكفالةرَّم ح  الثالث: ال حق للم  

 458 الرابع: لو كان الطفل يف حضانة جدته ألمه
 458 ، وفيه مسائلالسبب الثالث للنفقة: ملك اليمني

 458 رقيقه األوىل: جيب على السيد مؤونة
 464 الثانية: إذا ويل الرقيق معاجلة طعام سيده وجاءه به

 465 مملوكاً لهولداً  الثالثة: إذا ولدت أمةٌ 
 466 الرابعة: ليس لألمة فطام ولدها من سيدها أو غريه قبل احلولني

 466 اخلامسة: ليس للرقيق إجبار سيده على املخارجة
 468 السادسة: إذا امتنع السيد من اإلنفاق على مملوكه

 46٩ فروع  
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 46٩ األول: من نصفه حٌر ونصفه رقيٌق، جتب نصف نفقته على سيده
 46٩ الثاين: قال الروايين: لو قال احلاكم لعبد رجٍل غائٍب: استدن

 46٩ كره أن يقول اململوك ملالكه: ريبالثالث: ي  
 470 الرابع: من ملك دابًة لزمه علفها، وسقيها

 474 جيوز إنزاء الذكر من احليوان على األنثى: فرعٌ 
 475 ذبح منهاسن ذبح ما ي  من حق احليوان أن حي  : فرعٌ 

 475 على ولده كره لإلنسان أن يدعوي  : اثلثٌ 
 476 كتاب اجلناايت

 477 ثالثة   النفس يتعلق أبركان   والكالم يف
 477 الركن األول: القتل املوجب للقصاص

 47٩ اخلطأ وشبه العمد الطرف األول: يف متييز العمد عن
 47٩ ويف التمييز بينهما طرقٌ 

 47٩ به بعد وجود قصد الفعل والشخص لم حصول املوتإحداها: أن ما ع  
 480 الثانية: أن الفعل إن كان جرحاً فاحلكم ما تقدم

 482 ذكرها الغزايل من عند نفسه الطريقة الثالثة
 484 والطريقة الرابعة اليت أوردها اجلمهور

 484 واخلامسة عن القاضي
 484 ويف الفصل مسائل ذكرها الغزايل هنا

 484 إبرًة يف حلم إنساٍن فماتإحداها: إذا غرز 
 486 الثانية: لو ضرب مريضاً ضرابً يقتل املريض دون الصحيح

 487 ، أو مساً ال يوحيالثالثة: لو سقى إنساانً دواءً 
 488 ، وهكذا يف أايٍم حىت مات، وغداً ضربةً ضربه اليوم ضربةً : فرعٌ 

 48٩ حكمهماالطرف الثاين: يف متييز السبب عن املباشرة الختالف 
 4٩0 فالسبب على ثالث مراتب

 4٩0 كاإلكراه  إحداها: ما يولد املوت حساً 
 4٩0 املرتبة الثانية: ما يولده شرعاً 

 4٩1 الثالثة: ما يولد املباشرة توليداً عرفياً 
 4٩3 لو أوجر إنساانً مساً صرفاً، أو خملوطاً : فرعٌ 

 4٩4 ، فهذا على ثالث مراتباهلالكلو فعل إنسان  آبخر شيئاً يفضي إىل : فصل  
 4٩4 األوىل: أن يكون سبباً مهلكاً ودفعه موثوقاً به

 4٩5 الثانية: أن يكون السبب مهلكاً 
 4٩5 ، وفيه صوراتنالثالثة: أن يكون السبب مهلكاً والدفع سهالً 

 4٩5 األوىل: لو ألقاه يف ماٍء فمات به
 4٩7 الثانية: لو ألقاه يف انرٍ 

 4٩8 فروع  
 4٩8 األول: لو قال امللقي: كان ميكنه اخلروج مما ألقيته فيه

 4٩8 الثاين: كتَّفه وطرحه على الساحل فزاد املاء وأغرقه
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 4٩٩ الثالث: لو خنقه حىت مات، ومل ميكنه التخلص منه
 4٩٩ لو قتله ابلدخان: الرابع: قال املتويل

 4٩٩ لو حبسه حىت مات جوعاً وعطشاً : فصل  
 502 الثالث: يف اجتماع السبب واملباشرة الطرف

 502 املرتبة األوىل: أن يغلب السبب املباشرة
 503 املرتبة الثانية: أن يكون السبب مغلوابً 

 503 املرتبة الثالثة: أن يعتدل السبب واملباشرة
 504 فهم شريكان يف القتل إن قلنا: جيب القصا  عليه: التفريع
 506 أو غريه بقتل إنسان  ظلماً  أو انئبه السيَّاف إذا أمر السلطان،: فصل  

 506 ووجهوه أبمرين
 506 عند املخالفة أحدمها: أنه يعلم من حاله السطوة

 507 واثنيهما: أن طاعة السلطان واجبٌة يف اجلملة
 508 قال الروايين: لو كتب رجٌل إىل رجٍل كتاابً بقتل رجلٍ : فرعٌ 

 508 بقتل إنساٍن ظلماً فقتله لو أمر السيد عبده: الثانية
 510 فرعان

 510 أحدمها: لو أكره رجٌل صغرياً مميزاً على قتل إنساٍن فقتله
 511 الثاين: لو أمر اإلمام رجالً بصعود شجرة، أو نزول بئٍر ففعل وهلك

 511 تقدم تفصيل اإلكراه يف كتاب الطالق: فصل  
 512 ويف الفصل صور  
 512 كره اثلثاً على قتل رابعٍ إنساانً على أن ي  األوىل: لو أكره 

 512 الثانية: لو قال: اقتل زيداً أو عمراً وإال قتلتك
 512 الثالثة: لو قال: اقتل نفسك وإال قتلتك

 513 الرابعة: لو قال: اقتلين وإال قتلتك
 516 لو قال: اقتل فالانً وإال أتلفت عليك مائةً : فرعٌ 

 516 ففيه صور   ه معاً وهو الصحي ،ه واملكرَ إبجياب القصاص على املكر  إذا قلنا : فصل  
 516 للمقتول، واآلخر فوقه اً األوىل: لو كان أحدمها كفؤ 

 517 الثانية: لو كان أحدمها صبياً واآلخر ابلغاً 
 518 الثالثة: لو أكره إنساانً على أن يرمي على طللٍ 

 518 الرابعة: لو أكرهه على إتالف مالٍ 
 51٩ ، أو ينزل يف بئرٍ اخلامسة: لو أكرهه على صعود شجرةٍ 

 51٩ فروع  
 51٩ األول: لو أكره امرأًة على إرضاع طفٍل مخس رضعاتٍ 

 51٩ املرمي إليه برجٍل آخر فأصابه السهم إىل رجٍل، فترتس الثاين: رمى سهماً 
 520 الثالث: لو أكرهه على رمي سهٍم إىل صيٍد فرماه فأصاب آدمياً 

 520 : فيما يباح ابإلكراهفصل  
 523 واملباشرة من هبيمة   الطرف الرابع: أن يكون السبب من آدمي  

 525 فروع  
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 525 ، أو ألدغه عقرابً حيةً  األول: لو أهنشه
 526 ، أو ألقاه عليها فضربته فمات، أو عقرابً الثاين: لو ألقى عليه حيةً 

 527 كاألسد، والنمرٍع يقتل  الثالث: لو مجع بينه وبني سب  
 527 عاً، أو كلباً عقوراً يف صحراءٍ الرابع: لو أغرى به سب  

 52٩ قال الروايين: لو أغرى كلباً، أو فهداً عليه حىت جرحه وقتله: فرعٌ 
 530 فدخل فافرتسه الكلب ربط يف دهليزه كلباً عقوراً، ودعا إليه إنساانً : فرعٌ 

 530 على املباشرة والسبب على السببالطرف اخلامس: يف طرآن املباشرة 
 530 القسم األول: أن تطرأ جناية أحدمها على جناية اآلخر، فله حالتان

 530 إحدامها: أن توجد الثانية قبل انتهاء اجملين عليه إىل حركة املذبوح
 531 املذبوحنياحلالة الثانية: أن تكون اجلناية الثانية بعد انتهاء اجملين عليه ابألوىل إىل حركة 

 533 القسم الثاين: أن تقع اجلنايتان معاً 
 533 ور  وفيه ص القتل وعدم املكافأة هل تكون شبهًة دارئًة لوجوب القصاص؟ ل   نَّ ح  نَّ ظَ يف أَ : فصل  

 534 عهد له ردةٌ األوىل: إذا قتل إنساٌن إنساانً ظاانً أنه مرتٌد ومل ت  
 535 كافٌر فبان مسلماً   الثانية: إذا قتل مسلماً ظاانً أنه

 536 الثالثة: لو قتل رجالً ظنَّه قاتل أبيه فبان أنه غريه
 536 الركن الثاين: القتيل

 53٩ فروع  
 53٩ لو قتل رجاًل حمصناً مث قال: وجدته يزين ابمرأيت: األول: قال الروايين

 53٩ احملاربةالثاين: لو قتل الزاين احملصن زانياً حمصناً، أو من حتتَّم قتله يف 
 540 الثالث: لو قتل املرتد زانياً حمصناً 

 540 الرابع: يف فتاوى القفال: أن من ترك الصالة عمداً حىت خرج وقتها
 540 الركن الثالث: القاتل

 543 عترب من الصفات يف إجياب القصاصتقدم فيما ي  : فصل  
 544 اخلصلة األوىل: الدين

 545 فروع  
 545 ذمٌي ذمياً، مث أسلم القاتلاألول: لو قتل 

 546 لو قتل عبٌد مسلٌم ملسلٍم، أو لكافٍر عبداً مسلماً لكافرٍ : الثاين
 547 الثالث: لو قتل مسلٌم مرتداً 

 548 الرابع: لو قتل املرتد ذمياً 
 54٩ اخلصلة الثانية: الكفاءة يف احلرية

 550 ع  فرو 
 550 قتل الناقص ابلكاملاألول: ي  

 551 الثاين: املبعض إذا قتل مبعضاً 
 552 الثالث: ال جيري القصا  بني العبد املسلم واحلر الذمي

 552 الرابع: لو اقتضى قتل العبد املال، أو آل إليه وجبت قيمته
 552 اخلصلة الثالثة: فضيلة األبوة

 554 فروع  
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 554 األول: أخوان شقيقان قتل أحدمها أابمها، واآلخر أمهما
 554 احلالة األوىل: أن يقتالمها مرتباً 
 556 احلالة الثانية: أن يقتالمها معاً 

 557 على نسب مولوٍد مث قتاله، أو أحدمها الفرع الثاين: تزاحم اثنان
 557 الصورة األوىل: أن يكون ابلدعوة

 558 الصورة الثانية: أن يكون التزاحم ابلفراش
 558 عتربيف الكفاءة، وعندان ال ت   اختلف العلماء يف ثالث خصال  : فصل  

 55٩ أتبُّد العصمة: اخلصلة األوىل
 55٩ الثانية: الذكورة ال ت عترب يف وجوب القصاص

 55٩ طع من اخلنثى املشكل ما هو للرجال، أو النساء ففيه صورٌ ولو ق  : الفرع األول
 55٩ أو امرأٌة ذكر خنثى مشكٍل، وأنثييه، وشفريه ،األوىل: لو قطع رجلٌ 

 562 الثانية: لو قطع خنثى مشكٌل ذكر مشكٍل، وأنثييه، وشفريه
 563 ذكره وأنثييه شفريه، وامرأةٌ  الثالثة: لو قطع رجلٌ 

 564 أبنك امرأةٌ  ت  أقرر : للخنثىرع الثاين: لو قال الرجل اجلاين الف
 564 ف  ق  رجٍل وأنثييه و  الثالث: لو قطع املشكل ذكر 

 565 التفاوت يف العدد بني القاتل واملقتول: اخلصلة الثالثة
 566 قتل ابلواحدإن قلنا ابملذهب أن اجلماعة ت  : التفريع

 567 أربعة أسبابٍ 
 567 أحدها: أن يكون امتناع القصا  على بعضهم لكون فعله خطأً 

 567 ملعىًن يف نفسه، وهو قسمانالثاين: أن يكون امتناع القصا  على بعضهم 
 567 أحدمها: أن يكون فعل من ال قصا  عليه مضموانً 

 568 القسم الثاين: أن ال يكون مضموانً 
 570 السبب الثالث لعدم إجياب بعض اجلراحات القصا : أن يغلب بعضها بقوته

 571 بعض اجلراحات، مث يوجد الثاين السبب الرابع: أن تندمل
 571 فروع  

 571 األول: إذا صدر من واحٍد جنايتان على إنساٍن فمات منهما
 572 الفرع الثاين: إذا داوى اجملروح نفسه بسٍم قاتلٍ 

 574 الثالث: لو خاط جرحه يف حلٍم تداوايً 
 576 الرابع: قطع أصبع رجٍل فتآكل موضع القطع، فقطع املقطوع كفه

 577 عصاً خفيفٍة حىت قتلوه، فله حالتاناخلامس: إذا ضرب مجاعٌة واحداً بسوٍط، أو 
 577 لو انفردت إحدامها: أن تكون ضرابت كٍل منهم قاتلةً 
 577 ، واجملموع قاتلٌ الثانية: أن ال يكون ضرب كٍل منهم قاتالً 

 578 ، وأهنشه اآلخر حيةً السادس: إذا جرح إنساٌن إنساانً 
 57٩ املضمون به يف القدر ، أو إبهدار  بعصمة  : يف تغري حال اجملروح بني اجلرح واملوت فصل  

 57٩ ثالث صور   أن يكون مهدراً يف حالة اجلرح دون املوت، وفيه: األوىل منها
 57٩ ، أو غريه، مث أسلمااألوىل: إذا جرح حربياً، أو مرتداً بقطع يدٍ 

 580 فمات ابلسراية ، مث أعتقهه  نفس   الثانية: لو جرح عبد  
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 581 جرح مسلٌم زانياً حمصناً ثبت زانه إبقراره، مث رجع عنه ومات ابلسرايةولو : الثالثة
 581 وجبت خمففًة على العاقلة إن قلنا: جتب الدية يف الصور الثالث: التفريع

 581 أن يطرأ املهدر: احلالة الثانية
 582 ما تقدم يف احلالة حكٌم للقصا : فرعٌ 

 583 مث يسلمأن يرتد بعد اجلرح : احلالة الثالثة
 586 أن يطرأ ما يغري مقدار الدية: احلالة الرابعة

 586 الضرب األول: أن يكون بنقصٍ 
 587 الضرب الثاين: أن يكون بزايدةٍ 

 5٩1 قطع حٌر يد عبٍد فعتق، مث عاد فقطع يده األخرى، فمات منهما: فرعٌ 
 5٩2 احلرية جراحًة أخرىعاد اجلاين يف الرق، وجرحه بعد : املسألة املتقدمة حباهلا

 5٩2 فروع  
 5٩2 ، وعاد األول فجرحه أخرىو قطع يد عبٍد فعتق، فجرحه آخر جراحةاألول: ل
 5٩6 من الدية أو القيمة إن قيل: ذكرمت يف املسائل املتقدمة أن الواجب أقل األمرين: فصل  
 5٩8 فروع  

 5٩8 اً، فأسلم قبل اإلصابةداألول: رمى حربياً، أو مرت
 600 الفرع الثاين: لو رمى إىل مسلٍم فارتد، مث أسلم قبل اإلصابة

 600 أمرين
 600 أحدمها: أن أاب علٍي حكى قوالً 

م فيما إذا ختلل املهدر بني اجلرح واملوت قولٌ   601 والثاين: أنه تقدَّ
 601 الثالث: لو رمى إىل ذمٍي فأسلم، أو عبٍد فعتق قبل اإلصابة

 601 فائدةٌ 
 602 الثاين من الكتاب: يف قصاص الطرف النوع

 606 خيالف قصا  النفس يف أمرين قصا  الطرف
 606 تن قصا  النفس جيب بسراية اجلراحاأحدمها: أ

 606 واثنيهما: إمكان الضبط
 607 الفهارس

 608 فهرس اآلايت القرآنية
 60٩ فهرس األحاديث النبوية واآلاثر
 610 النص احملققفهرس األعالم املتجم هلم يف 
 613 فهرس األلفاظ الغريبة املفسَّرة

 61٩ فهرس األماكن والبلدان
 620 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب

 622 فهرس املصادر واملراجع
 633 تفهرس املوضوعا

 




